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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha 

yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara baik secara 

lokal maupun global (Singh, Garg, & Deshmukh, 2010). Secara lokal UMKM 

dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran, membantu mengentaskan 

kemiskinan (Agyapon, 2010) serta menyumbang terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB). Secara global UMKM memberikan efek pertumbuhan yang 

cukup besar (Fisher & Amabile, 2009) dalam perekonomian. Hal tersebut 

terjadi karena UMKM merupakan bisnis lincah yang bisa dijadikan motor 

inovasi, selain memiliki kreatifitas UMKM juga memiliki fleksibelitas dan 

kelincahan yang cukup tinggi sehingga tidak diperlukan biaya besar jika 

terjadi perubahan (Valei et al, 2016).  

Di Indonesia, yang merupakan negara berkembang UMKM menjadi benteng 

pada saat negara menghadapi berbagai krisis perekonomian. Minimal sudah 

tiga kali UMKM menunjukan peran pentingnya dalam perekonomian 

Indonesia. Pertama, saat terjadi krisis ekonomi 1998 hanya sektor UMK yang 

mampu bertahan (http://www.kemenkeu.go.id/). Kedua, krisis global 2008 

yang bermula dari krisis ekonomi di Amerika Serikat ini berdampak signifikan 

pada negara negara diseluruh dunia yang pada akhirnya banyak perusahaan 

besar harus tutup. Namun di Indonesia berkat adanya UMKM bisa membantu 

menjaga kesetabilan perekonomian Indonesia Ketiga, krisis ekonomi 2015 
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yang dipicu oleh lemahnya perekonomian Cina yang pada akhirnya 

berdampak pada lemahnya perekonomian dunia.  

Peran strategis UMKM dalam perekonomian cukup besar namun bukan 

berarti UMKM tidak memiliki hambatan. Berdasarkan penelitian Aruna 

(2015), Caca dan Kushi (2010) permodalan menjadi salah satu hambatan bagi 

berkembangnya UMKM. Di Indonesia untuk mengatasi kendala permodalan 

sekaligus bukti dukungan pemerintah terhadap kemajuan UMKM maka 

Pemerintah  melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) setiap tahun senantisa 

menaikan jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM. Misalnya pada tahun 

2015 sebesar Rp 30 triliun kemudian tahun 2016 naik sangat drastis menjadi 

Rp. 100 triliun dan ditahun 2017 ini naik 10% dari tahun sebelumnya yaitu 

Rp.110 triliun (nusantara.news).  Selain itu pada tahun 2015 suku bunga KUR 

yang awalnya 22 persen turun menjadi 12 persen kemudian turun menjadi 9 

persen (finance.detik.com). Tidak hanya dana KUR dinaikkan dan suku KUR 

yang terus diturunkan, namun syarat-syarat pengajuan kredit yang diberikan 

setiap tahunnya juga dipermudah seperti pada tahun 2017 terdapat 81 persen 

kredit tanpa agunan yang dialokasikan ke UMKM (nusantara.news).  

Peningkatan dana kredit serta kemudahan dalam proses 

pengambilan/pengajuan  kredit ternyata tidak senantiasa menarik minat pelaku 

UMKM untuk memilih kredit sebagai sumber pendanaan. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian awal1 terhadap sembilan pengusaha pelaku UMKM Salatiga 

ternyata tiga diataranya tidak berminat menggunakan sumber pendanaan 

kredit dari lembaga keuangan, bahkan terdapat dua pelaku UMKM  lainya 

yang sudah mengambil kredit namun tidak berminat menggunakan kredit lagi 

untuk kedepannya.  Dari  hasil wawancara pada penelitian awal tersebut juga 

                                                           
1 Penelitian awal dilakukan untuk menjawab dugaan sementara peneliti yang berdasarkan 

pengalaman lapangan yang ada dan dilakukan sebelum proses penyebaran kuesioner 
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terungkap bahwa pelaku UMKM mengajukan kredit karena hanya sekedar 

mengikuti  rekomendasi atau anjuran dari orang lain dan aparat Pemda. 

Dengan demikinan pengajuan kredit oleh para pelaku UMKM mengarah pada 

perilaku  ikut-ikutan atau dalam keuangan berbasis perilaku (behavioral 

finance) sering disebut sebgai herding. Oleh karena itu penelitian ini berusaha 

menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh herding  terhadap minat 

pengambilan kredit dan keputusan pengambilan kredit yang terjadi pada 

kalangan UMKM di Kota Salatiga.  

Beberapa penelitian berkaitan dengan herding sudah cukup banyak  dilakukan 

namun dalam konteks pasar saham di beberapa negara.  Misalnya penelitian 

herding di pasar saham Spanyol (Ferreula dan Blasco, 2008), Portugal (Vieira 

dan Pireira, 2014), Indonesia (Setiono (2014) dan Gunawan et all, 2011), dan 

di India (Bikhchnadani dan Sharma, 2000). Kemudian Liu (2015) secara 

spesifik meneliti dua perilaku herding dalam pengambilan keputusan 

pembelian produk asuransi, pertama herding yang terjadi akibat dari pelaku 

bertindak mengikuti kelompok lingkungannya (herding kelompok) dan 

herding akibat dari mengikuti tindakan seseorang yang dianggap memiliki 

prestasi dan berhasil (herding reputasi). Hasil penelitian tersebut menemukan 

bahwa herding kelompok maupun herding reputasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap pengambilan keputusan  

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berusaha mengembangkan 

kerangka penelitian Liu (2015) untuk menjelaskan pengaruh herding terhadap 

pengambilan kredit di kalangan pelaku usaha UMKM di Salatiga dengan 

menambahkan minat sebagai variable intervening. Mengingat beberapa teori 

keperilakuan seperti theory of reaction action (TRA), theory of plan behavior 

(TPB) dan theory of interpersonal behavior (TIB) menyebutkan bahwa 

pengaruh faktor sosial termasuk herding terhadap perilaku atau pengambilan 

keputusan dimediasi oleh variabel minat. Dengan demikian penelitian ini akan 
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mengajukan lima rumusan pertanyaan penelitian; (a) apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan perilaku kelompok dalam keputusan pendanaan 

UMKM terhadap minat pengambilan kredit UMKM, (b) apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan perilaku pihak yang memiliki reputasi baik dalam 

usaha UMKM terhadap minat pengambilan kredit UMKM. (c) apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan perilaku kelompok UMKM dalam 

pendanaan terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM, (d) apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan perilaku pihak yang memiliki reputasi baik 

dalam usaha UMKM terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM, dan (e) 

apakah terdapat pengaruh yang signifikan minat pengambilan kredit UMKM 

terhadap perilaku keputusan pengambilan kredit UMKM. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: (a) mengetahui pengaruh dari signifikan 

perilaku kelompok dalam keputusan pendanaan UMKM terhadap minat 

pengambilan kredit UMKM, (b) mengetahui pengaruh signifikan perilaku 

pihak yang memiliki reputasi baik dalam usaha UMKM terhadap minat 

pengambilan kredit UMKM. (c) mengetahui pengaruh signifikan perilaku 

kelompok UMKM dalam pendanaan terhadap keputusan pengambilan kredit 

UMKM, (d) mengetahui pengaruh signifikan perilaku pihak yang memiliki 

reputasi baik dalam usaha UMKM terhadap keputusan pengambilan kredit 

UMKM, dan (e) mengetahui pengaruh signifikan minat pengambilan kredit 

UMKM terhadap perilaku keputusan pengambilan kredit UMKM. Adapun 

manfaat penelitian ini antara lain, secara teoritis yang adalah menambah 

literatur mengenai herding yang terjadi dalam keputusan pengambilan kredit 

bagi UMKM yang dimediasi oleh minat pengambilan kredit. Sedangkan 

secara praktis penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM 

dalam memutuskan pengambilan kredit untuk kepentingan usahanya. 

 


