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Sometimes, we get what we need not 

what we want… 
 

 

 

A journey of a thousand miles begins with a 

single step. 
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KATA PENGANTAR 

 

Pada umumnya pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan didasarkan 

pada tindakan yang rasional. Namun seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan terdapat fakta bahwa faktor perilaku (behavior) turut 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Adanya faktor perilaku 

mempengaruhi adanya bias-bias ekonomi yang pada akhirnya membuat 

pengambil keputusan melakukan tindakan yang tidak rasional dalam 

menetapkan keputusannya. Berangkat dari hal tersebut tesis ini akan 

menjawab keingin tahuan peneliti mengenai dampak dari faktor perilaku 

terkhusus herding dalam pengambilan keputusan pelaku ekonomi yang 

dalam tesis ini adalah pelaku UMKM. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini mengalami 

kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak 

dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut 

dapat diatasi. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna 

sehingga penulis berharap dimasa mendatang dapat menyempurnakannya. 

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak terkait yang 

membantu terwujudnya tesis ini. Peneliti juga memohon maaf jika terdapat 

kesalahan dalam penulisan kata-kata maupun kesalahan-kesalahan selama 

proses penulisan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat 

menjadikan referensi dipenelitian masa mendatang. 

Salatiga,  31 Juli 2017 

Nungki Pradita 
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SARIPATI 

 

Dalam pengambilan keputusan seseorang sering dipengaruhi oleh faktor 

irasional. Tindakan irasional yang dilakukan seperti halnya mengikuti 

kelompoknya atau pihak lain yang memiliki reputasi baik (herding). 

Tindakan serupa bisa terjadi pula dalam keputuan pengambilan kredit pada 

UMKM. Pelaku UMKM cenderung untuk melakukan hal yang sebenarnya 

bukan yang mereka butuhkan namun apa yang dilakukan oleh kelompoknya. 

Berangkat dari hal tersebut penelitian ini berusaha menganalisis lebih lanjut 

potensi terjadinya herding di kalangan pengusaha UMKM dalam 

pengambilan kredit UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan populasi 

UMKM di kota Salatiga yang diketahui berjumlah 1350 unit, menggunakan 

teknik purposive sampling dalam pengambilan data dan SEM-PLS dalam 

menguji hipotesis diperoleh 150 sampel. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkah bahwa herding berpengaruh signifikan terhadap minat dan 

minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit.  

Kata kunci: herding, minat pengambilan kredit, keputusan pengambilan 

kredit  
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ABSTRACT 

 

In the stewardship of a person's decisions are often influenced by irrational 

factors. Irrational acts carried out as well as following his group or others 

who have a good reputation (herding). Similar actions can also occur in the 

decision making credits for MSMEs. The perpetrators of SMEs tend to do 

things that are not what they need but what the group does. Departing from 

this research is trying to further analyze the potential occurrence of herding 

among MSME entrepreneurs in taking MSME credit. This study was 

conducted with the population of UMKM in Salatiga city known to number 

1350 units, using purposive sampling technique in data retrieval and SEM-

PLS in testing hypothesis obtained 150 samples. The result of this research 

mention that herding have significant influence to interest and significant 

influence to decision of credit decision. 

Keywords: herding, into to use credit, decision use credit 
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