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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

Zuhud bukan berarti kamu tidak boleh memiliki sesuatu, melainkan tidak ada satu 

hal pun yang boleh memilikimu 

-Ali bin Abi Thalib- 

 

Mari kita isi hidup ini dengan yang bermanfaat, jadilah manusia yang bermanfaat, 

jangan hanya pandai memanfaatkan dan jangan sampai hanya dimanfaatkan 

-K.H. Hasan Abdullah Sahal- 

 

Dunia butuh pemuda hebat sekaligus taat pada Allah. Banyak pemuda berani 

bermimpi dan bervisi. Namun tak banyak yang memiliki tekad dan semangat 

untuk berani mengeksekusi. Padahal menjadi pemuda yang hebat sekaligus taat 

itu harus berani berperang dengan rasa takut dan malas. Sebab rasa takut dan 

malas membuat kita tak mau berikhtiar dan berputus asa. Sekaligus berperang 

dengan kesombongan, sebab kesombongan membuat kita tak mau berdoa kepada 

Allah karena merasa telah hebat tanpa pertolongan dariNya. Jadilah pemuda hebat 

dan taat, taklukanlah dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebab bila 

bukan karena mencari ridhoNya, lantas apa yang hendak dibawa sebagai bekal 

menghadapNya  

 

Persembahan untuk: 

Bapak, Ibu dan kedua adikku yang selalu menyayangiku ♥ 
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INTISARI 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan 

islami, kepribadian, fintech terhadap perilaku manajemen keuangan. Literasi 

keuangan merupakan serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan 

pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku untukk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan 

untuk mencapai kesejahteraan. Sikap keuangan islami merupakan sikap taat 

kepada Allah dalam menjalankan ajararan islam. Kepribadian merupakan pola 

watak manusia dalam melakukan aktivitas yang membuatnya unik. Fintech adalah 

teknologi keuangan yang muncul karena revolusi 4.0. Perilaku manajemen 

keuagan adalah pengambilan keputusan keuangan agar perusahaan dapat 

memperkirakan terhadap kondisi perusahaan. Berdasarkan kajian yang mendalam 

dan kritis tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: (a) bagaimana pengaruh literasi keuangan UMKM 

Batik di Jawa Tengh terhadap perilaku manajemen keuangan (b) bagaimana 

pengaruh sikap keuangan islami UMKM Batik di Jawa Tengah terhadap perilaku 

manajemen keuangan (c) bagaimana pengaruh kepribadian UMKM Batik 

terhadap perilaku manajemen keuangan (d) bagaimana pengaruh moderasi fintech 

pada literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan UMKM Batik. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 130 UMKM Batik di Jawa Tengah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan, sikap keuangan Islami, 

kepribadian, fintech serta perilaku manajemen keuangan pada UMKM batik sama-

sama berada pada kategori tinggi. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa a). Literasi keuangan dan Sikap keuangan Islami berpengaruh terhadap 

perilaku manajemen keuangan namun Kepribadian tidak berpengaruh terhadap 

perilaku manajemen keuangan. d). Fintech memperkuat pengaruh antara literasi 

keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan. 
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