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METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sample 

Untuk menguji hipotesis diatas, dalam penelitian ini mengambil sampel 

UMKM yang berada di wilayah Kota Salatiga. Langkah awal yang dilakukan 

dalam pengambilan sampel adalah menentukan populasi pelaku UMKM yang 

dibina dan terdaftar di kota Salatiga. Menurut data Disperindagkop Salatiga 

(2016), jumlah UMKM di kota Salatiga pada bulan maret 2016 berjumlah 

1.350 UMKM dan terbagi kedalam beberapa sentra dan 9 sektor. 

Langkah selanjutnya adalah penentuan sampel. Berdasarkan Hair (2011) 

menyarankan ukuran sampel minimal untuk model SEM antara 100-200 

sampel, disisi lain sampel yang digunakan dalam permodelan SEM adalah 

sepuluh kali jumlah indikator. Dalam penelitian ini terdapat 19 indikator, 

sehingga direncanakan sampel yang akan digunakan adalah 190, namun 

karena fakta lapangan yang ada hanya diperoleh 150 sampel. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Non-Probability Sampling yaitu purposive 

sampling dengan kriteria pelaku UMKM di Salatiga yang pernah 

menggunakan kredit atau sedang menggunakan kredit. 

 

Instrumen Penelitian 

Terdapat empat variable dalam penelitian ini yang terdiri dari perilaku 

kelompok UMKM dan perilaku pihak lain yang  memiliki reputasi baik dalam 

UMKM sebagai variabel independen, minat pengambilan kredit UMKM 

sebagai variabel intervening dan keputusan pengambilan kredit UMKM 

sebagai variabel dependen. Variabel perilaku kelompok UMKM disefinisikan 

sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi minat atau motivasi dari 

seseorang, dimana perilaku kelompok menentukan kekuatan dari lingkungan 

luar untuk dapat mempengaruhi individu melakukan tindakan tertentu, 
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semakin kuat dorongan kelompok, maka semakin tinggi minat individu untuk 

melakukan sesuatu. Definisi tersebut dijabarkan menjadi tiga indicator yaitu 

(1) mengambil kredit ketika sebagian besar anggota kelompok mengambil 

kredit, (2) mengambil kredit ketika direkomendasikan oleh kelompoknya, (3) 

mengambil kredit hanya jika melihat sebagian besar kelompoknya tidak 

mengalami masalah dalam pelunasan kredit. Variabel perilaku  pelaku 

UMKM yang yang memiliki reputasi baik didefinisikan sebagai Pengambilan 

keputusan yang didasarkan kepada perilaku pelaku UMKM lain yang 

memiliki peningkatan omzet, tenaga kerja dan nilai produksi. Adapun dari 

definisi tersebut dijabarkan menjadi tiga indicator, (1) pelaku UMKM yang 

dikenal baik mengambil kredit. (2) pelaku UMKM yang dikenal luas 

mengambil kredit (3) pelaku UMKM yang dikenal sukses mengambil kredit. 

Variabel minat didefinisiskan sebagai keinginan, niatan dan kemauan untuk 

melakukan suatu tindakan (Pee et al, 2008 dan Siponen, 2013) dan dijabarkan 

menjadi empat indikator  yaitu (1) keinginan mengambil kredit, (2) kemauan 

untuk mengajukan kredit, (3) ketertarikan untuk mengutamakan penggunaan 

kredit, (4) bermaksud melanjutkan penggunaan kredit kredit. Variabel 

keputusan pengambilan kredit UMKM didefinisikan sebagai keputusan yang 

diambil oleh individu untuk memutuskan pengambilan kredit. Indikator dari 

variabel tersebut adalah  (1) menggunakan kredit perbankan saat membutuhan 

dana, (2) menggunakan kredit perbankan untuk pengembangan usaha, (3) 

mengutamakan penggunaan kredit perbankan untuk pendanaan usaha, (4) 

memilih menggunakan kredit untuk pendanaan usaha.  

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni 

data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan diolah sendiri. 

Selanjutnya tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan kuesioner. Kuisioner yang disebarkan dibagi menjadi 3 
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bagian, yaitu bagian pertama berupa identitas responden, bagian kedua 

pertanyaan esay dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. 

Berdasarkan daftar UMKM yang diperoleh, langkah selanjutnya dalam proses 

pengumpulan data adalah memisahkan daftar pelaku UMKM yang ada 

berdasarkan sektor dan mencoba menggali lebih mengenai ketua sentra. Dari 

beberapa sentra yang ada. Tahap berikutnya mendatangi ketua sentra untuk 

penggalian data dan meminta informasi mengenai anggotanya.   

 

Teknik Analisis Data 

Pengujian  hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan model persamaan 

struktural dengan kuadrat parsial terkecil atau structural equation modeling 

with partial lest squares (SEM-PLS). SEM dipilih karena dianggap mampu 

menguji model penelitian yang komplek secara simultan  (Smith dan 

Langfield-Smith,2011). Selain itu PLS dianggap cocok karena dapat 

menangani ukuran sampel yang kecil dan multikolinieritas diantara variabel 

independen. PLS adalah teknik permodalan berbasis komponen yang secara 

bersamaan memeriksa kedua pengukuran dan struktur model. Model 

pengukuran menentukan hubungan antar indikator dan variabel laten 

(konstruk) yang mewakilinya. Sehingga melalui model pengukuran bisa untuk 

menilai reliabilitas dan validitas indikator yang terkait dengan variabel laten.  

Selanjutnya dipilih software warpPLS versi 3.0. 

Tujuan dari penggunaan analisis SEM-PLS adalah untuk memaksimalkan 

varian yang dijelaskan  oleh variabel di dalam model dengan R-Square sebagai 

ukuran goodness-of-fit (Chin dan Newsted, 1999 dalam Sholihin et al, 2011). 

Selanjutnya penggunaan prosedur bootstrapre-sampling dilakukan untuk 

memperkirakan t-statistik dalam koefisien jalur SEM-PLS. Dalam penelitian 
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ini menggunakan  sample bootstrap sebesar 500. Angka ini dipilih supaya data 

mendekati distribusi normal dan lebih mengarah ke perkiraan hasil yang lebih 

baik dari uji statistik walaupun PLS tidak memerlukan distibusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


