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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Responden 

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik Non-

Probability Sampling yaitu purposive sampling. Sample yang diambil adalah 

pelaku UMKM di Salatiga yang pernah menggunakan kredit atau sedang 

menggunakan kredit. Dengan kriteria pengambilan sample tersebut maka 

diperoleh data sebesar 150 responden yang berasal dari 4 (empat) Kecamatan. 

 

Tabel 1 Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

  Karakteristik Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

A. Jenis Kelamin   D. Tahun Mulai Usaha 

Laki-Laki 
91 60.7%   ≤ 1990  33 22.0% 

Perempuan 
59 39.3%   1991-2000 33 22.0% 

Jumlah 
150 100.0%   2001-2010 44 29.3% 

B. Pendidikan   2011-2017 40 26.7% 

SD 
45 30.0%   Jumlah 150 100.0% 

SMP 
30 20.0%   E. Sektor Usaha 

SMA 
59 39.3%   Pertanian, 

peternakan, 

kehutanan dan 

perikanan 

34 22.6% 

Diploma 
4 2.7%   Industri 

pengolahan 

51 34.0% 

Sarjana 
12 8.0%   Listrik, gas, dan 

air bersih 

1 0.0% 

Jumlah 
150 100.0%   Perdagangan, 

hotel dan 

restoran 

44 29.3% 

C. Usia   Jasa lain 20 13.3% 

≤ 25 
7 4.7%   Jumlah 150 100.0% 

26-35 
8 12.0%   F. Omzet 

36-45 
46 30.7%   Usaha Mikro 115 76.7% 
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46-55 
46 30.7%   Usaha Kecil 32 21.3% 

56-65 
24 16.0%   Usaha Menengah 3 2.0% 

66≤ 
9 6.0%   Jumlah 150 100.0% 

Jumlah 
150 100%      

Sumber: Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan responden dalam penelitian ini 

sebanyak 60.7% atau 91 responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 

berjenis kelamin perempuan. Dimana tingkat pendidikan responden 

didominasi oleh lulusan SMA sederajat dengan persentase 39.3%. Kemudian 

disusul sebanyak 45 responden atau 30.0% berpendidikan SD. Responden 

dengan tingkat pendidikan diploma paling sedikit yaitu dengan jumlah 4 

responden atau 2.7% dari total responden. Berdasarkan usia reponden dalam 

penelitian ini didominasi usia antara 36 tahun hingga 55 tahun sebanyak 

61.4%. Kemudia dari sisi tahun mulai usaha tersebar hampir secara merata 

dari sebelum tahun 1990 hingga tahun 2017.  

Karakteristik berdasarkan sektor usaha  didominsi oleh sektor industri 

pengolahan sebesar 34.0% hal ini sesuai dengan keadaan UMKM di kota 

Salatiga yang didominasi pula oleh sektor Industri pengolahan. Berdasarkan 

ketentuan dari Kementrian UMKM di Indonesia terbagi menjadi 9 sektor 

namun terdapat beberapa sektor yang tidak ditemukan di Kota Salatiga. 

Sehingga dalam penelitian ini hanya mengambil perwakilan dari 5 sektor yang 

ada di kota Salatiga. Dari responden yang diteliti karakteristik berdasarkan 

omzet yang dimiliki didominasi oleh Usaha mikro sebesar 76.7 % atau 115 

responden.  
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Analisis model pengukuran 

Uji validitas dan reliabilitas 

Seperti penjelasan sebelumnya model pengukuran digunakan untuk 

mengevaluasi hubungan anatara indikator dan variabel  dengan menilai angka 

reliabilitas dan validitas dari indikator-indikator yang berkaitan dengan 

variabel tersebut. Menentukan hubungan antar indikator dan variabel laten 

(konstruk) yang mewakilinya. Berdasarkan analisis pengukuran penelitian 

menunjukan bahwa indikator yang digunakan valid. Dikatakan valid karena 

indikator memiliki nilai loading diatas 0.70 ( Hair et al, 2013). Hal ini berarti 

indikator dari masing-masing variabel mampu untuk menjelaskan variable 

laten yang digunakan. Seperti pada indikator PR1 mampu menjelaskan 87,7% 

(0,87) dari variabel reputasi yang mendasarinya. Selanjutnya untuk 

mengetahui reliabilitas dari variabel kita dapat melihat angka komposit 

variabel. Suatu variabel dikatakan reliable ketika nilainya lebih dari 0,7 

(Fornell dan Lacker 1981 dalam Sholihin 2013). Dari penelitian ini keempat 

variable memiliki nilai komposit yang diatas 0,70 yang berarti reliabel dari 

masing-masing variabel terpenuhi. 

Nilai reliabilitas juga  dapat dilihat melalui nilai average variance extracted 

(AVE). Sebagai pembanding, nilai  convergent validity  0.50 atau lebih 

(Hulland, 1999). Dalam penelitian ini memiliki nilai AVE yang bahkan diatas 

0.60 berarti validitas konvergen penelitian ini memadai. Nilai reliabilitas juga 

dapat dilihat melalui diskriminan validity. Dikriminan validity diperoleh 

dengan cara membandingkan hasil akar kuadrat AVE, seharusnya kolom 

diagonal yang diberi tanda kurung hasilnya harus lebih tinggi dari korelasi 

anatar variabel lain pada kolom yang sama secara vertikal maupun horizontal. 

Hasil ditunjukan pada diskriminan validity menujukan korelasi antar variabel 

dan diagonal dari akar kuadrat AVE. Angka-angka pada kolom diagonal lebih 
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besal dari angka-angka lainnya secara vertikal maupun horizontal, hal ini 

menujukan validitas diskriminan yang memadahi, sehingga secara 

keseluruhan, model pengukuran dalam penelitian ini dapat digunakan. 

Pada hasil Dikriminan validity  menunjukan korelasi yang positif dan 

signifikan antara kelompok dan reputasi (0.438), minat (0.384), kredit (0.435). 

Hal ini  menunjukan bahwa perilaku kelompok memiliki hubungan yang 

signifikan positif dengan munculnya minat mengambil kredit dan keputusan 

pengambilan kredit.  Begitu juga reputasi yang mana korelasi antar reputasi 

dan minat (0,449), reputasi dan kredit (0.374). Semua dari korelasi diatas 

adalah signifikan dengan nilai signifikan p< 0.01. 

Tabel 2 Validitas dan Reliabilitas 

Laten variable Loading 

factor  

Composite reliability AVE 

Perilaku Kelompok  

PK1 (0.731)   

PK2 (0.824) 0.820 0.603 

PK3 (0.770)   

Perilaku Pihak bereputasi baik  

PR1 (0.877)   

PR2 (0.867) 0.913 0.725 

PR3 (0.829)   

PR4 (0.834)   

Minat  

M1 (0.834)   

M2 (0.794)   

M3 (0.803) 0.916 0.645 
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M4 

M5 

M6 

(0.830) 

(0.790) 

(0.768) 

  

Keputusan Pengambilan Kredit 

KK1 (0.814)   

KK2 (0.859)   

KK3 (0.834) 0.920 0.657 

KK4 

KK5 

KK6 

(0.852) 

(0.740) 

(0.758) 

  

Dikriminan validity 

 Kelompok Repuasi Minat Kredit 

Kelompok (0.776)*    

Repuasi 0.438 (0.852)*   

Minat 0.384 0.449 (0.803)*  

Kredit 0.345 0.374 0.728 (0.811)* 

  *Significnt at p<0.01 

 Sumber: Olahan Data Primer, 2017 

 

Sebelum melakukan uji selanjutnya terlebih dahulu melaukan uji normalitas 

dengan tujuan untuk memantapkan teknik analisis yang paling tepat 

digunakan dalam penelitian ini. Untuk melihat normalitas suatu data, 

tercermin dari nilai critical ratio (c.r). Suatu data dikatakan normal apabila 

nila c.r berada di ± 2.58 secara univariate maupun multivariate. Dari hasil 

pengujian terdapat dua belas c.r yang tidak memenuhi kriteria yang berarti 

terdapat dua belas data yang tidak berdistribusi normal secara univariate. Nilai 
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c.r tertinggi yang tidak memenuhi kriteria yaitu indikator M2 dengan nilai c.r 

9,752 dan nilai c.r terendah yang tidak memenuhi kriteria secara univariate 

adalah KPK5 dengan nilai c.r 2,695. Sedangkan secara multivariate data 

dalam penelitian ini juga tidak berdistribusi normal karena memiliki nilai c.r 

56.036.  Hasil pengujian normalitas disajikan dalam lampiran  

Untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi normal sebaiknya dilakukan 

transformasi data. Tranformasi data dapat dilakukan dengan berbagai langkah 

antara lain log, ln, inverse, kuadrat dan akar kuadrat. Dalam penelitian ini 

transformasi data dilakukan dengan cara kuadrat. Setelah dilakukan 

tranformasi data nilai c.r secara multivariate megalami penurunan, namun 

walaupun mengalami penurunan data tetap saja data tidak berdustribusi 

normal. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melihat normalits secara 

univariate, yaitu dengan cara melihat nilai z-score. Univariateoutliersterjadi 

apabila nilai z-score lebih dari 4. Hasil univariate outliersz-zcore terlihat 

sudah tidak ada data yang mengalami outlier,ditampilkan dalam lampiran. 

Setelah tidak ada outlier secara univariate dilakukan tahap selanjutnya yaitu 

mencari multivariate outlier. Dalam penelitian ini diperoleh nilai  

p<0,001=43.820.  Hal ini mengakibatkan terdapat 20 data responden yang 

harus dihilangkan, namun setelah dihilangkan sampel  menjadi terlalu kecil 

sehingga memang dalam penelitian ini data tidak berdistribusi normal. 

  

Goodnees of Fit 

Selanjutnya dilakukan penilaian kriteria Goodness of Fit. Penilain ini 

dilakukan untuk menguji kesesuaian struktur model dengan kriteria yang 

ditentukan oleh alat uji. Tabel 4 menunjukan bahwa model yang ditentukan 

telah sesuai dengan kreteria. Pada kriteria  Average Path Coefficient (APC) 
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dan Average R-squared (ARS) model dikatakan fit jika p-value< 0.001. 

Kriteria  Average Block VIF (AVIF) dikatakan fit jika hasil model kurang dari 

5 

Tabel 3 Hasil Goodness of Fit Model Pengukuran 

Kriteria fit model Standar Hasil 

model 

P-value Evaluasi 

model 

Average Path 

Coefficient (APC) 

P<0.001 0.331 P<0.001 Fit 

Average R-squared 

(ARS) 

P<0.001 0.602 P<0.001 Fit 

Average Block VIF 

(AVIF) 

AVIF<5 1.451 
 Fit 

Sumber: Olahan Data Primer, 2017 

 

Hasil yang ditunjukan pada tabel 4 menunjukan hubungan antara perilaku 

kelompok berhubungan signifikan positif terhadap minat (koefisien: 0.17; 

p<0.01, R2 =0.34). Angka tersebut menunjukan hipotesis perilaku 

pengambilan kredit dari kelompok UMKM berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat pengambilan kredit UMKM (H1) terbukti. Hipotesis 

selanjutnya yang berbunyi perilaku pengambilan kredit dari pelaku UMKM 

yang memiliki reputasi baik berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pengambilan kredit UMKM (H2) juga terbukti dengan koefisien: 0.48; p<0.01, 

R2 =0.34.  

Hasil selanjutnya berdasarkan tabel 4 menunjukan bahwa perilaku kelompok 

tidak berhubungan signifikan positif dengan keputusan pengambilan kredit 

(koefisien: 0,04; p=0.25, R2=0,86). Oleh karena itu hipotesis H3 yang 

menyatakan perilaku pengambilan kredit dari kelompok UMKM berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM tidak  

terbukti. Selanjutnya hubungan antara perilaku UMKM  yang memiliki 
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reputasi baik dan keputusan pengambilan kredit UMKM juga tidak signifikan 

positif (koefisien: 0,01; p=0.18, R2 =0,86). Sehingga hipotesis H4 yang 

berbunyi pengaruh perilaku pengambilan kredit dari pelaku UMKM yang 

memiliki reputasi baik berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pengambilan kredit UMKM tidak terbukti. Hipotesis terakhir minat 

pengambilan kredit UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan pengambilan kredit UMKM diperoleh hasil signifikan positif 

(koefisien: 0.94; p<0.01, R2 =0.86). Angka tersebut menunjukan bahwa H5 

terbukti.  

Tabel 4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Hipotesis Dirrect 

effect 

t-value R-

square 

p-value Hasil pengujian 

PK ----> M (H1) 0.17 2.76* 0.34 p<0.01 Terbukti 

PR ----> M (H2) 0.48 5.90* 0.34 p<0.01 Terbukti 

PK ----> KK (H3) 0.04 0.11 0.86 p=0.25 Tidak Terbukti 

PR ----> KK (H4) 0.04 0.10 0.86 p=0.18 Tidak Terbukti 

M  ----> KK (H5) 0.94 13.33* 0.86 p<0.01 Terbukti 

* p<0.01 (one-tailed) 
Sumber: Olahan Data Primer, 2017 

 

Hasil lain diluar hipotesis yang disajikan dalam tabel 5 adalah terdapat 

hubungan tidak langsung antara perilaku kelompok dan perilaku pihak yang 

memiliki reputasi baik terhadap keputusan pemgambilan kredit yang 

dimediasi oleh minat. Koefisien dari hubungan tidak langsung antara perilaku 

kelompok dengan keputusan pengambilan kredit adalah 0.159 dengan tota 

efek 0.195 dan koefisien hubungan tidak langsung antara perilaku pihak yang 

memiliki reputasi baik sebesar 0.447 dengan total efek sebesar 0.483. 
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Tabel 5 Hubungan tidak langsung 

Hipotesis Indirec 

effect 

Total 

effect 

p-

value 

PK ----> KK (H3) 0.159 0.195 0,006 

PR ----> KK (H4) 0.447 0.483 <0.001 

   Sumber: Olahan Data Primer, 2017 

 

Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa perilaku pengambilan kredit 

dari kelompok UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap minat. Hasil 

ini didukung dari penelitian sebelumnya Banerjee (1992)  individu melakukan 

apa yang dilakukan oleh semua orang (kelompok), walaupun informasi privat 

mereka mengisyaratkan untuk melakukan hal yang berbeda. Pelaku UMKM 

cenderung melakukan apa yang dilakukan oleh kelompoknya walaupun 

berdasarkan informasi privat tidak mengisyaratkan demikian, sehingga apa 

yang dilakukan oleh kelompoknya dapat meningkatkan minat pelaku UMKM. 

Karena pelaku UMKM enggan untuk di cap sebagai pelaku UMKM buangan 

dalam kelompoknya. Hasil tersebut didukung pula dari penelitian sebelumnya 

yang terdapat dalam penelitian Manstead (2000), Warburton dan Terry (2000) 

bahwa minat dapat tumbuh berdasarkan faktor kelompok.  

Perilaku pengambilan kredit dari pelaku UMKM yang memiliki reputasi baik 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat. Hasil ini terdukung oleh 

penelitian sebelumnya (Scharfstein dan Stein, 1990 dan Sias dan Choi 2008). 

Dimana dalam menetapkan pilihan cenderung berdasrakan pada pihak yang 

memiliki tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki reputasi baik. 

Dari kedua hasil tersebeut menunjukan adanya herding dalam menumbuhkan 

minat para pelaku UMKM. Dimana minat yang tinggi muncul berdasarkan 

pada pengalaman dan juga kemampuan yang tinggi dalam melakukan suatu 
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perilaku (Leone et al, 1999). Hasil penelitian serupa juga ditemui dalam 

penelitian sebelumnya bahwa perilaku herding memiliki kaitan dengan 

aktivitas ekonomi,  misalnya rekomendasi investasi (Scharfstein dan Stein, 

1990), perilaku harga saham pada saat penawaran perdanaan (Welch, 1992), 

peramalan laba (Trueman, 1994), keputusan struktur modal (Rudiningtyas, 

2003 dan Safithri dan Siregar, 2010).  

Perilaku pengambilan kredit dari kelompok UMKM tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pengambilan kredit. Perilaku 

pengambilan kredit dari pelaku UMKM yang memiliki reputasi baik tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pengambilan kredit. Hasil 

ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Liu (2015) yang menyataka 

bahwa perilaku kelompok dan perilaku pihak yang memiliki reputai baik 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan. Dimana 

terdapat perbedaan dalam proses analisa antara penelitian Liu (2015) dengan 

penelitian ini. Dalam penelitian ini memasukan variabel intervening berupa 

minat sementara pada penelitian Liu (2015) menguji secara langsung. Sesuai 

dengan fungsi dari variabel intervening yaitu sebagai penyela antara variabel 

independen dan variabel dependen dimana variabel independen tidak langsung 

mempengaruhi hasil dari variabel dependen. Sehingga dengan adanya variabel 

inetervening, berpengaruh terhadap hasil akhir. Hasil ini didukung pula oleh 

teori keprilakuan sebelumnya yaitu theory of reaction action (TRA), theory of 

plan behavior (TPB) dan theory of interpersonal behavior (TIB) yang 

menyebutkan bahwa pengaruh faktor sosial termasuk herding terhadap 

perilaku atau pengambilan keputusan harus melalui variabel minat terlebih 

dahulu. 
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Minat berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pengambilan kredit. 

Minat memiliki dampak yang besar terdapat keputusan pengambilan kredit. 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam  pengambilan keputusan 

seseoramg dipengaruhi oleh faktor emosi (Baddeley, 2010). Semaikin 

tingginya minat maka semakin mantap pula dalam memutuskan pengambilan 

kredit. 

Sebagai tambahan dalam penelitian ini dapat dilihat pula direct effect dari 

masing-masing hubungan. Hubungan dari perilaku kelompok terhadap minat, 

perilaku pihak yang memiliki reputasi baik terhadap minat dan minat terhadap 

keputusan pengambilan kredit memiliki direct effect yang tinggi dan 

signifikan. Disisi lain hubungan antara perilaku kelompok dan perilaku pihak 

yang memiliki reputasi baik dengan keputusan pengambilan kredit memiliki 

direct effect yang kecil dan tidak signifikan. Namun, dengan adanya variabel 

intervening minat menjadikan Indirect effect dari perilaku kelompok dan 

perilaku pihak yang memiliki reputasi baik dengan keputuan pengambilan 

kredit lebih besar dari direct effect.  

Dalam  penelitian ini menunjukan juga adanya total effect dari hubungan 

antara perilaku dengan keputusan pengambilan kredit dan perilaku pihak yang 

memiliki reputasi baik dengan keputuan pengambilan kredit. Hasil total effect 

menujukan bahwa reputasi kelompok memiliki nilai yang lebih tinggi dari 

pada indirect effect yang ada. Hasil tersebut berbeda dengan total effect  yang 

ditunjukan oleh perilaku kelompok yang lebih kecil dari nilai indirrect effect.  

Hasil ini  menunjukan dengan adanya minat mampu menambah dorongan 

untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang ditemukan Passos dan 

Caetano, (2005). Hasil juga didukung oleh penelitian sebelumnya mengenai 

minat dalam Manstead (2000), Warburton dan Terry (2000) bahwa faktor 
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lingkungan juga mempengaruhi minat atau motivasi dari seseorang untuk 

membuat keputusan.        

 


