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ABSTRACT
This study discusses the innovation intentions. The research model is
theoretically adaptation of Theory of planned behavior. The population in this study is
SMEs in Magelang District , amounting to 116. The data were collected by the method
of sampling convienance. Data analysis techniques in this study using SEM (Structural
Equation Modeling), which is operated through a program AMOS 21. Self-efficacy has
the most dominant influence compared to the attitude of innovation and subjective
norm to the intention of innovation.
Keywords: Innovation intentions, Attitude of innovation, Subjective norm, Self
efficacy

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Peran strategis UKM memiliki beberapa aspek yang mendukung
pertumbuhan perekonomian di Indonesia, pertama meningkatkan unit bisnis baru
menurut data BPS jumlah UKM mikro tahun 2014 adalah 3.330.563 unit
kenaikannya 90% di tahun sebelumnya. Kedua, memperluas lapangan kerja baru
dengan rmenyerap tenaga kerja 6.039.855 orang. Ketiga, meningkatkan pendapatan
negara dari sektor UKM ini. Keempat, UKM mampu bertahan dari berbagai krisis
ekonomi karena sektor konsumen yang di bidik adalah konsumen lokal dengan nilai
transaksi mengunakan mata uang rupiah. Kelima, UKM lebih flesibel produknya
mengikuti keinginan konsumen atau market demand.
Para pelaku UKM menyadari bahwa mempunyai banyak peluang untuk
memasuki pasar, tetapi tidak semua bisa masuk dan bertahan lama di dalam
persaingan pasar lokal maupun pasar global. Dari sini bisa terlihat para pelaku UKM
setidaknya mempunyai keyakinan atau intensi inovasi memanfaatkan peluang dan
mendayagunakan sumber daya meski dengan keterbatasan yang dimiliki. Harapannya
pelaku UKM mampu bertahan di tengah perubahan lingkungan yang cepat.
Perkembangnya pelaku bisnis dalam suatu bangsa tidak akan lepas dari
kultur bangsa tersebut, yang berupa mental, attitude (sikap), norma-norma, pola
pikir, karakter, tindakan-tindakan dan sebagainya. Perilaku pelaku UKM berpengaruh
pada eksistensi suatu UKM. Hal ini telah dibuktikan oleh para peneliti dalam bentuk
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hubungan sikap-perilaku yang disebut Theory of Reasoned Action. Dalam teori
tersebut disebutkan bahwa perilaku seseorang dibentuk dari Attitude Toward
Behavior dan Subjective Norm (Ajzen dan Fishbein 1980).
Kemampuan UKM untuk mencapai keberhasilan usaha diantaranya
dipengaruhi oleh faktor inovasi. Implikasi penerapan konsep inovasi dalam organisasi
bisnis dinyatakan apabila pengusaha ingin berhasil di dalam menghadapi persaingan
terbuka era global harus memiliki intensi inovasi. Para pelaku usaha tidak berkutat
pada kondisi saat ini, harus memilki wawasan ke depan, mengikuti perkembangan,
terbuka terhadap konsep dan ide baru.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penting yang akan
dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh dari faktor-faktor perilaku yang
mendasari keputusan intensi inovasi pelaku UKM, sebagai berikut:
a. Apakah Sikap inovasi berpengaruh terhadap Intensi Inovasi UKM di Kabupaten
Magelang?
b. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap Intensi Inovasi UKM di
Kabupaten Magelang?
c. Apakah Efikasi Diri berpengaruh terhadap Intensi Inovasi UKM di Kabupaten
Magelang?
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mengkaji prilaku berwirausaha di UKM Kab. Magelang. Model
yang dihasilkan merupakan model replikasi yang bertumpu pada model dari
literatur-literatur sebelumnya yang berisi tentang Theory Of Planned Behavior.
Kelayakan model yang direplikasi dalam studi ini dianalisis berdasarkan kriteria
goodness of fit model yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat memberikan keyakinan
terhadap keakuratan daya prediksi model yang diusulkan. Secara terperinci tujuan
penelitian ini adalah:
a. Menganalisis pengaruh Sikap Inovasi terhadap Intensi Inovasi UKM di
Kabupaten Magelang
b. Menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap Intensi Inovasi UKM di
Kabupaten Magelang
c. Menganalisis pengaruh Efikasi Diri terhadap Intensi Inovasi UKM di Kabupaten
Magelang
4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magelang dalam pengambilan kebijakan untuk UKM dan pihak swasta
menjadi aset potensial inovasi UKM di Kabupaten Magelang.
b. Manfaat Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu penelitian
khususnya bidang Manajemen SDM terutama yang mengkaji tentang intensi
inovasi, baik itu intensi inovasi maupun sikap inovasi yang mana berpengaruh
pada efikasi diri dan norma subyekif.
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Kajian Pustaka
Theory Planned Behaviour
Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah
makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya,
secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka
memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.
Theory Of Reasoned Action atau TPB Theory Of Planned Behavior dimulai dengan
melihat intensi berperilaku sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku. Dipercaya
bahwa semakin kuat intensi seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu,
diharapkan semakin berhasil ia melakukannya. Intensi adalah suatu fungsi dari beliefs
atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu
perilaku tertentu akan mangarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Intensi bisa berubah
karena waktu. Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar
kecenderungan terjadinya perubahan intensi. Karena Ajzen dan Fishbein tidak hanya
tertarik dalam hal meramalkan perilaku tetapi juga memahaminya, mereka mulai
mencoba untuk mengindentifikasi penentu-penentu dari intensi berperilaku. Mereka
berteori bahwa intensi adalah suatu fungsi dari dua penentu utama, yaitu a) sikap
terhadap perilaku dan b) norma subyektif dari perilaku.
Sikap terhadap suatu perilaku (attitude) mengacu pada tingkat seseorang
mengevaluasi suatu perilaku itu baik atau tidak baik, dan dapat pula dikatakan penelitian
seseorang terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward
behavior) ditentukan oleh keyakinan terhadap suatu perilaku (behavior beliefs) dan biaya
atau keuntungan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Sikap yang dimaksud termasuk
perasaan tentang sesuatu yang ingin dicapai dari perilaku yang dia lakukan (Sharma et.
al., 2003).
Norma-norma subjektif secara definisi merupakan pengaruh “orang lain yang
penting”. Hal ini biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang dipikirkan ”orang lain yang
penting” (Important Person) yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan
perilaku tertentu (Engel et. al., 1994). Sejalan dengan hal itu, norma subjektif adalah
tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan
tindakan atau perilaku. Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi pada
saat orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan (Dharmmesta,
1998).
Perceived Behavior Control hampir sama dengan konsep self efficiency, yaitu
persepsi orang untuk kemampuannya pada saat melakukan tindakan atau perilaku
(Grizzell, 2003). Intensi merupakan fungsi dari tiga determinan dasar, yaitu pertama
sikap individu terhadap perilaku, kedua adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial
untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang bersangkutan, dan yang ke
tiga adalah aspek kontrol perilaku yang dihayati (Azwar, 1995).
Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku.
Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak
usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Sebagai aturan umum, semakin
keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar
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kecenderungan ia untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk
berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di
bawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu memiliki pilihan untuk memutuskan
perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991).
1. Intensi Inovasi (Innovation intention)
Intensi untuk melakukan inovasi adalah kecenderungan seseorang untuk
memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu inovasi. Niat ini ditentukan oleh
sejauh mana individu memiliki sikap positif pada inovasi tertentu, dan sejauh mana
kalau dia memilih untuk melakukan inovasi tertentu itu dia mendapat dukungan dari
orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya (Wijaya, 2008).
2. Sikap Inovasi
Sikap inovasi, yang merupakan dasar bagi pembentukan intensi inovasi. Di
dalam sikap terhadap perilaku terdapat dua aspek pokok, yaitu : keyakinan individu
bahwa menampilkan atau tidak menampilkan inovasi tertentu akan menghasilkan
akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu, dan merupakan aspek pengetahuan individu
tentang obyek sikap dapat pula berupa opini individu hal yang belum tentu sesuai
dengan kenyataan. Semakin positif keyakinan individu akan akibat dari suatu obyek
sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap obyek sikap tersebut,
demikian pula sebaliknya (Fisbein & Ajzen, 1975). Evaluasi akan berakibat inovasi
yang dilakukan individu terhadap tiap-tiap akibat atau hasil yang diperoleh oleh
individu. Apabila menampilkan atau tidak menampilkan inovasi tertentu, evaluasi
atau penilaian ini dapat bersifat menguntungkan atau merugikan.
3. Norma Subyektif
Komponen Norma subyektif menurut Fishbein dan Ajzen (1975), norma
subyektif secara umum mempunyai dua komponen berikut: Normatives beliefs dan
Motivation to Comply. Norma subjektif, yaitu keyakinan individu akan norma, orang
sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. Di dalam norma
subjektif terdapat dua aspek pokok yaitu : keyakinan akan harapan, harapan norma
referensi, merupakan pandangan pihak lain yang dianggap penting oleh individu yang
menyarankan individu untuk menampilkan atau tidak menampilkan inovasi tertentu
serta motivasi kesediaan individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan
pendapat atau pikiran pihak lain yang dianggap penting bahwa individu harus atau
tidak harus berinovasi (Wijaya,2008)
4. Efikasi Diri
Efikasi diri sebagai kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan (Bandura, 1977). Kata lain, kondisi motivasi
seseorang yang lebih didasarkan pada apa yang mereka percaya dari pada apa yang
secara objektif benar. Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting dalam
pengembangan intensi seseorang. Efikasi diri yaitu kepercayaan (persepsi) individu
mengenai kemampuan untuk membentuk suatu intensi inovasi. Efikasi diri diukur
dengan skala (Gadaam, 2008) dengan indikator kepercayaan diri akan kemampuan
mengelola inovasi, kepemimpinan sumber daya manusia, kematangan mental dalam
inovasi, dan merasa mampu memulai inovasi.
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METODE PENELITIAN
1. Obyek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah UKM baik mikro, kecil maupun menengah di
Kabupaten Magelang, dengan ketentuan beroperasi lebih dari 2 tahun, mempunyai
karyawan minimal 5 orang.
2. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer
adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Anwar S.,
2012). Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan
dengan variabel sikap inovasi, norma subjektif, efikasi diri, itensi inovasi. Data ini
didapatkan dari kuesioner yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan dijawab para
responden.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
dengan memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh para responden dan diminta
uuntuk memberikan pendapat atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan
dalam kuesioner ini digunakan skala likert (1-5 poin) yakni kriteria 5 = sangat setuju,
4 = setuju, 3 = cukup setuju, 2 = tidak setuju, dan 1 = sangat tidak setuju
(Somantri, 2006).
4. Teknik Pengambilan Sampel
Populasi menurut Arikunto (2006), populasi merupakan keseluruhan subyek
penelitian yang akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Populasi
dalam penelitian ini adalah responden para pelaku usaha baik mikro, kecil dan
menegah di Kabupaten Magelang yang di targetkan 150 UKM. Teknik pengumpulan
data convenience sampling yaitu ememilih sampel dari elemen populasi (orang atau
kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti (Indriantoro & Supomo, 2002).
Pertimbangan menggunakan convenience sampling karena luasnya wilayah kabupaten
Magelang, keanekaragaman ukm baik dari jenis usaha, latar belakang pelaku usaha,
motivasi pelaku usaha, dan karakter para pelaku usaha dalam menghadapi
keberlangsungan usaha.
5. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner
sebagai instrument pengumpulan data (Cooper & Schindler, 2001). Teknik analisis
data yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling) yang dioperasikan
melalui program AMOS 21. Alasan yang dikemukakan berkaitan dengan pemakaian
SEM yaitu, SEM merupakan sekumpulan teknik statistikal yang memungkinkan
pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif “rumit” secara simultan.
Permodelan melalui SEM juga memugkinkan seorang peneliti dapat menjawab
pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional (yaitu mengukur
apa dimensi-dimensi dari sebuah konsep) (Ferdinand, 2006). Keunggulan aplikasi
SEM dalam penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk
mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor yang sangat lazim
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digunakan dalam manajemen serta kemampuannya untuk mengukur hubunganhubungan yang secara teoritis ada (Ferdinand, 2006).
Populasi
Populasi yang diteliti adalah UKM di Kabupaten Magelang berjumlah 116 usaha.
Ukuran tersebut sudah memenuhi asumsi untuk pengujian model dengan menggunakan
SEM yaitu antara 100-200 sampel (Ferdinand, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran umum subyek penelitian.
Gambaran umum subyek penelitian memberikan informasi 56,9 persen responden
dari usaha mikro, 37,9 persen responden usaha kecil dan sisanya 5,2 persen dari
responden usaha menengah. Minoritas responden UKM di bidang perikanan 4,3
persen. Mayoritas bidang usaha adalah industri barang 68,1 persen. Minoritas
responden UKM mempunyai karyawan lebih dari 100 karyawan. Mayoritas UKM
mempunyai lama usaha 2 – 8 tahun sebanyak 57,8 persen.
2. Persentase jawaban responden
Hasil presentase jawaban responden variabel sikap inovasi yaitu 3,870 dalam
kategori tinggi, variabel norma subyektif yaitu sebesar 3,869 dinterprestasikan
tinggi, variabel indeks Efikasi diri sebesar 3,912. tingkat kepercayaan individu pelaku
UKM dalam menjalankan usaha tinggi, variabel intensi inovasi yaitu sebesar 4,213.
dalam menjalankan usahanya berada pada kategori tinggi.
3. Uji Validitas
Untuk hasil uji validitas keterangan : Tanda *** menunjukkan angka yang sangat
kecil dan berada di bawah 0,05, dengan demikian seluruh indikator adalah valid dan
siap diteliti lebih lanjut.
4. Uji Realibilitas
Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel sikap inovasi dengan nilai variance
extrance 0,599 dan dinyatakan reliabel. Norma subyektif dengan nilai variance
extrance 0,683 dan dinyatakan reliabel. Variabel Efikasi diri nilai variance extrace
0,561 dan dinyatakan reliabel. Intensi Inovasi dengan nilai variance extrance 0, 500
dan dinyatakan reliabel.
5. Uji Normalitas
Hasil pengujian normalitas data menunjukkan uji normalitas secara univariate
mayoritas berdistribusi normal karena nilai critical ratio (c.r) untuk kurtosis
(keruncingan) maupun skewness (kemencengan), berada dalam rentang ± 2,58. Uji
normalitas secara multivariate memenuhi asumsi normalitas karena berada di luar
± 2,58.
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6. Uji Multikolinearitas
Estimate
NS <--> ED
SI <--> ED
SI <--> NS

,621
,487
,292

Berdasarkan koefisen korelasi output correlations yang terdapat dalam
lampiran 8 diperoleh korelasi lebih kecil dari 0,9 dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.
7. Uji Goodness of fit Index
Analisis hasil pengolahan data pada full model SEM dilakukan dengan
melakukan uji kesesuaian dan uji statistik. Uji terhadap kelayakan model dalam
penelitian ini adalah seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Goodness of Fit Index
Goodness of fit
Index
X² Chi-square
X²-significance
probability
Rellative X2
(CMIN / DF)
GFI
AGFI
TLI
NFI
CFI
RMSEA

Cut off value
Diharapkan kecil
dengan df = 59
Adalah 77,9305
≥ 0,05

Hasil Analisis
X² 83,490

Evaluasi
Model
Marginal

0,02

Buruk

≤ 2,00

1,415

Baik

≥0,90
≥ 0,80
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,90
≤ 0,08

0,589
0,909
0,925
0,837
0,944
0,061

Buruk
Baik
Baik
Marginal
Baik
Baik

Hasil analisis pada CMIN/DF, GFI, AGFI, TLI, CFI, dan RMSEA diterima
pada tingkat baik karena di atas ketentuan cut of value yaitu CMIN/DF dengan
nilai 1,415 ( ≤ 2,00), NFI dengan nilai 0,837 ( ≥ 0,90), AGFI dengan nilai 0,909 (
≥ 0,80), TLI dengan nilai 0,925 ( ≥ 0,90), CFI dengan nilai 0,944 ( ≥ 0,90), dan
RMSEA dengan nilai 0,06 ( ≤ 0,80). Chi-square dan NFI di temukan hasil
marginal karena hampir memenuhi kreteria cut of value.
8.

Uji Hipotesis

SI
NS
ED

Hasil Uji Hipotesis
Estimate
S.E.
C.R.
.047
.104
.349
.080
.121
.505
.673
.212
3,134

P
.727
.614
.002

Keterangan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan

IN
IN
IN

<--<--<---
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Pengujian Hipotesis 1
Parameter estimasi hubungan antara sikap inovasi terhadap intensi inovasi
diperoleh 0,047. Pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan nilai
C.R = 0,349 dengan probabilitas 0,727 ( p < 0,05). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa sikap inovasi mempunyai pengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap intensi inovasi atau hipotesis 1 ditolak sebab sikap inovasi
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensi inovasi. Hal ini di perkuat
dengan hasil pengolahan data yang menunjukkan nilai probability 0,727 tidak
memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R 0,349 juga tidak memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Pengujian Hipotesis 2
Parameter estimasi hubungan antara norma subyektif terhadap intensi inovasi
diperoleh 0,080. Pengujian hubungan kedua varibael tersebut menunjukkan nilai
C.R = 0,505 dengan probabilitas 0,614 ( p >0,05). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap intensi inovasi atau hipotesis 2 ditolak sebab norma subyektif tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensi inovasi. Hal ini di perkuat dengan
hasil pengolahan data yang menunjukkan nilai probability 0,614 tidak memenuhi
syarat < 0,05 dan nilai C.R 0,505 juga tidak memenuhi syarat ≥ ± 1,96.
Pengujian Hipotesis 3
Parameter estimasi antara efikasi diri terhadap intensi inovasi diperoleh
sebesar 0,673. Pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan CR = 3,
134 dengan probabilitas 0,02 (p < 0,05). Dengan demikian hipotesis 3 diterima
sebab terdapat hubungan positif signifikan antara efikasi diri dengan intensi inovasi.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan data yang menunjukkan nilai
probabilitas 0,02 telah memenuhi syarat ≥ ± 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa
efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap intensi inovasi, sehingga semakin tinggi
efikasi diri yang dimiliki pelaku UKM maka intensi inovasi semakin tinggi.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap inovasi tidak mempunyai dampak
pada intensi inovasi, artinya sikap inovasi tidak meningkatkan intensi inovasi.
Ketidakyakinan pelaku UKM terhadap inovasi yang dilakukan mengakibatkan tidak
terbukanya peluang-peluang usaha yang lebih baik. Kurang meyakini bahwa kegagalan
inovasi yang dilakukan UKM merupakan bagian dari proses keberhasilan usaha. Terlalu
khawatir terjadinya resiko apabila inovasi dilakukan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Zhao dan Wijaya yang
menyatakan sikap yang mampu mentoleransi risiko (Zhao et al., 2005; Seagel et al,
2005) dan berani menghadapi rintangan dalam dunia usaha (Wijaya, 2007) memiliki
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intensi. Semakin positif sikap yang dimiliki individu maka semakin tinggi intensi (Wijaya,
2008).
Norma subyektif diukur dengan skala subjective norm (Ramayah & Harun, 2005)
dengan indikator keyakinan peran keluarga dalam memulai inovasi, keyakinan dukungan
teman bisnis dalam inovasi, keyakinan dukungan dari pengusaha-pengusaha yang sukses,
dan keyakinan dukungan dalam inovasi dari orang yang dianggap penting.
Norma subyektif sebagai variabel yang tidak mendukung intensi inovasi
disebabkan UKM pada umumnya masih mempunyai keterbatasan baik ilmu
pengetahuan, ketrampilan, keterbatasan modal, kurangnya penguasaan teknologi
sehingga tidak adanya intensi inovasi untuk perubahan, pertumbuhan dan
perkembangan UKM.
Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi pelaku UKM dan penguasaan
teknologi terbaru dalam pengelolaan UKM. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
Wijaya, 2008 yang menyatakan peran norma subyektif terhadap intensi disebabkan
individu mematuhi pandangan ataupun peranan orang lain dalam berwirausaha. Semakin
tinggi dukungan sosial atau orang lain maka semakin tinggi intensi.
Efikasi diri memiliki peran dominan terhadap intensi inovasi, semakin tinggi rasa
percaya diri pelaku UKM dan kematangan mentalnya maka semakin tinggi perannya
untuk membangkitkan intensi inovasi. Pelaku UKM semakin tinggi intensi inovasi dalam
mengelola inovasi dan kematangan mental dalam inovasi, dan merasa mampu memulai
inovasi.
Efikasi diri sebagai kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan. Atau dengan kata lain, kondisi motivasi seseorang yang
lebih didasarkan pada apa yang mereka percaya dari pada apa yang secara objektif
benar (Bandura,1977). Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting dalam
pengembangan intensi seseorang. Efikasi diri yaitu kepercayaan (persepsi) individu
mengenai kemampuan untuk membentuk suatu perilaku berwirausaha.
Temuan ini mendukung penelitian Indarti dan Rokhima (2008) yang
menyatakan bahwa efikasi diri terbukti mempengaruhi intensi, tetapi tidak sejalan
dengan penelitian Wijaya (2008) dan Segal (2005) yang menyatakan bahwa efikasi diri
terbukti tidak mempengaruhi intensi.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian empiris intensi inovasi UKM di kabupaten Magelang,
tinggi atau rendahnya sikap inovasi tidak berpengaruh pada intensi inovasi UKM di
Kabupaten Magelang. Norma subyektif berpengaruh tidak signifikan terhadap intensi
inovasi. Tinggi atau rendahnya norma subyektif tidak berpengaruh pada intensi inovasi
UKM di Kabupaten Magelang. Efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap intensi
inovasi. Semakin tinggi efikasi diri maka intensi inovasi UKM di Kabupaten Magelang
semakin meningkat.
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SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti belrikan yaitu
sebagai berikut:
1. Bagi UKM
Berdasarkan hasil penelitian, intensi inovasi dipengaruhi oleh intensi inovasi
dalam mengelola UKM. Untuk itu intensi inovasi perlu di tingkatkan melalui
efikasi diri.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, efikasi diri paling tinggi terhadap intensi
inovasi hal tersebut perlu di pertahankan dan di optimalkan agar muncul
inovasi-inovasi pada pengelolaan UKM di Kabupaten Magelang semakin
meningkat.
2. Untuk peneliti selanjutnya
Penelitian ini hanya fokus pada aspek internal dalam hal ini adalah intensi
inovasi. Oleh karena itu selanjutnya penting mempertimbangkan variabelvariabel eksternal seperti faktor lingkungan, faktor budaya dan
mempertimbangkan demografi yang menentukan keunikan perilaku tiap
individu.
Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya
berjumlah 116 responden pada UKM di Kabupaten Magelang yang di lakukan secara
convienance sampling, penelitian selanjutnya diharapkan perlu memperbesar jumlah
sampel dengan mengikutsertakan lebih banyak UKM dan dengan memperluas cakupan
wilayah penelitian.
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