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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Kerangka Pemikiran 

Pendekatan klaster dilakukan dengan harapan akan  terjadi strategi 
pengembangan multisektoral sehingga strategi ini memberi tekanan 
pada mata rantai hubungan antara usaha inti, usaha usaha 
pendukung,usaha terkait, dan jasa-jasa lainya yang saling bekerjasama 
untuk menciptakan efisiensi kolektif dan kemajuan kolektif 
(Supramono, 2013). Kemajuan kolektif ini diharapkan dapat 
memajukan perekonomian daerah, sehingga pendekatan model klaster 
menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh 
pemerintah dalam melakukan pengembangan pada UKM. Namun 
program pengembangan tetap memerlukan strategi khusus sesuai 
dengan spesifikasi dan kondisi dari klaster. Oleh sebab itu stratifikasi 
perkembangan klaster menjadi penting untuk diketahui. Stratifikasi 
klaster dapat dilihat sebagai berikut :  

Klaster menjadi pendekatan dalam perencanaan 
pembangunan  dan pengembangan perekonomian 

daerah

Ketepatan Sasaran Strategi Kebijakan  Pembangunan 

Sentra Klaster

Strata Perkembangan Klaster 

KINERJA STRATEGI KEBIJAKAN

 Strategi klaster diperlukan dalam usaha pengembangan perekonomian daerah.
 Pengembangan  klaster dilakukan agar UKM dapat mengembangkan usaha dan menangkap peluang pasar
 Perkembangan Klaster menjadi alat yang baik untuk mengatasi hambatan akibat kelemahan UKM

 
Gambar 3.1Kerangka Berpikir 
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Bersarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa 
kerangka berpikir dari thesis ini diawali dari upaya perencanaan pem-
bangunan ekonomi yang dengan menggunakan klaster sebagai salah 
satu pendekatan. Upaya pemberdayaan UKM yang akan berpengaruh 
terhadap ketepatan sasaran. Sasaran pemberdayaan bisa disampaikan 
pada UKM secara individu, sentra, kelompok atau klaster. Sedangkan 
dalam klaster dikategorikan menurut strata perkembangannya.  

Hasil thesis ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa strata 
perkembangan klaster akan memberikan informasi kondisi kelompok 
aglomerasi yang pada akhirnya menentukan ketepatan program 
pengembangan yang sehingga dapat mendukung keberhasilan kinerja 
perencanaan pembangunan ekonomi wilayah.  

 

Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan ada 2 yaitu:  

1. Data Sekunder yang berasal dari hasil penelitian tentang 
informasi aglomerasi yang dianggap sebagai klaster.  

2. Data Primer. Data primer merupakan hasil survey pada 
pengusaha dan pengurus Klaster dari sampel yang diambil.  

Sumber Data:  
Data dari penelitian ini merupakan hasil survey penelitian Potensi dan 
Pendalaman Klaster Produk Unggulan dan Penyumbang Inflasi di Jawa 
Tengah Tahun 2012 dan 2013. Penelitian ini merupakan kerjasama 
antara CEMSED FEB UKSW dengan KPw Bank Indonesia Wilayah V.  

 

Metode Pengumpulan Data,  Kriteria Responden dan 
Besaran Sampel 

Pengambilan data dilakukan dengan metode Purposive Random 
samping. Sedangkan Pengumpulan Data dilakukan dengan teknik 
wawancara dengan tahapan:  
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1. Melakukan wawancara dengan 2 SKPD yang mendampingi 
klaster, yaitu Bappeda dan Dinas Teknis yang berkompeten 
mendampingi klaster. Hasil dari wawancara ini salah satunya 
adalah memperoleh informasi tentang lokasi klaster yang akan 
menjadi acuan untuk wawancara berikutnya.  

2. Melakukan wawancara dengan Ketua / Pengurus klaster. Salah 
satu hasil dari wawancara dengan Ketua/Pengurus klaster adalah 
menentukan Responden UMKM.  

3. Melakukan wawancara dengan UMKM yang dipilih sesuai dengan 
kriteria menurut metodologi penelitian dan berdasarkan masukan 
dari Ketua/Pengurus Klaster. Salah satu hasil wawancara dengan 
UMKM adalah memperoleh informasi tentang lembaga keuangan 
yang turut membiayai usaha dari anggota klaster.  

4. Melakukan wawancara dengan Lembaga Keuangan. 

5. Untuk mendapatkan Bobot dari Variabel dilakukan dengan Survey 
menggunakan Kuesioner bobot Kriteria Tujuan.  

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada 4 jenis 
kuesioner yang telah disusun, yaitu kuesioner F1 (untuk UMKM), 
Kuesioner F2 (Ketua/Pengurus Klaster), F3 (Lembaga Keuangan 
Bank/Bukan Bank) dan F4 (Pengambil Kebijakan terkait klaster di 
Daerah). 

Pada masing-masing klaster diambil responden yang diharapkan dapat 
memberikan gambaran profil klaster, adapun responden 
dikelompokkan  menjadi:  

 1 responden  : yang  adalah ketua/pengurus klaster 

 6 responden : yang adalah UMKM, terdiri dari 3 klasifikasi UMKM 
(mikro/kecil/ menengah)  

 2 lembaga keuangan : lembaga keuangan bank atau bukan bank 
(Koperasi, BMT, dsb) 
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 2 SKPD : yang  merupakan SKPD  yang merupakan koordinator 
klaster yaitu Bappeda dan Dinas Teknis terkait yang mendampingi 
klaster 

 Ekspert di Bidang Klaster. Ekspert berasal dari Peneliti dan Praktisi  

Data diperoleh dengan teknik wawancara menggunakan panduan 
pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner. Dengan memperhatikan 
kriteria responden dan daftar klaster yang ada, maka ditetapkan jumlah 
sampel dari hasil survey adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah Klaster yang menjadi Sampel 47 Klaster, dengan pembagian 
22 merupakan  hasil survey tahun 2012 dan 25 merupakan hasil 
survey tahun 2013.  

2. Jumlah Responden  : 11 responden pada setiap klaster 

Dalam melakukan analisis menggunakan AHP responden yang dapat 
memberikan masukan dan mengerti benar tentang konsep klaster 
adalah :  

1. Peneliti dari Akademisi (2 orang) 

2. Pelaku Usaha/ Tokoh dalam Klaster (2 orang) 

3. Pendamping Klaster (2 orang)  

 

Batasan Masalah 
Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan agar dapat melakukan 

pengamatan yang lebih mendalam maka pada penelitian ini satuan 
pengamatan dan analisis dibatasi pada klaster unggulan dan 
penyumbang inflasi yang terdapat pada sektor industri dan pertanian di 
Jawa Tengah. Dengan teba kajian pada stratifikasi atau tahapan 
perkembangan klaster sampel.  
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Metode Analisis dan Alat Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Diskriptif Kualitatif, 
menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah 
metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable 
mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 
menggabungkan antara variable satu dengan yang lain. Metode 
deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan 
untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara 
sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data 
yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran 
mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman berdasarkan 
observasi.  

Dalam penelitian digunakan pendekatan induktif, pendekatan 
induktif dimulai dari fakta di lapangan, dinamis kemudian 
dihubungkan dengan teori yang sesuai kemudian dibuat pernyataan 
hingga kesimpulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan 
metode yang menggambarkan permasalahan yang diungkapkan 
berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat 
khusus kemudian digunkan untuk menarik kesimpulan secara umum. 

 

Kemudian secara teknis dilakukan analisis dengan 3 tahapan analisis 
dan 3 cara analisis, yaitu :  

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analisis  ini digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan 
pada Kelompok Variabel. Hasil dari analisis ini adalah bobot dari 
menurut Tingkat Kepentingan dari masing-masing variabel terhadap 
eksistensi perkembangan klaster,  yang pada tahap selanjutnya akan 
digunakan sebagai pengali dari indikator perkembangan klaster yang 
sudah disusun. Penentuan bobot variabel dilakukan dengan 
menggunakan  Analytical Hierarchy Process (AHP).   
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Adapun AHP menurut Marimin (2004) adalah sebuah alat 
analisis yang didukung oleh pendekatan matematika sederhana dan 
dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan ‘decision 
making’ seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas. 

AHP Sistem Berpasangan (Pairwise) 

Cara perbandingan secara berpasangan mempunyai konstruksi 
seperti pada Tabel 3.17 (walaupun pada tahap FGD format tabel bisa 
sangat berbeda dan skala kepentingannya bisa dari 1 sampai 9). 

 

Tabel 3.1 Contoh Tabel AHP  (Pairwise) 

Skala Kepentingan 
 s.d 9 2 1 2 s.d 9  

Kelembagaan   v   Aktivitas Usaha 
Kelembagaan  v    Kinerja 
Kelembagaan    v  Konektivitas 

Aktivitas Usaha      Kinerja 
Aktivitas Usaha   v   Konektivitas 

Kinerja      Konektivitas 
 

Arti tabel 3.1 adalah sebagai berikut (lihat tanda x). Kriteria 2 adalah 2 
kali lebih penting dari Kriteria 1, Kriteria 1 adalah 2 kali lebih penting 
daripada Kriteria 3. Tabel tersebut ditransformasi ke dalam Tabel 
Berpasangan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Contoh Konversi dari Tabel AHP ke Matrik AHP 

 Kelembagaan Aktivitas Kinerja  Konektivitas 
Kelembagaan 1 ½ 2  
Aktivitas 2 1   
Kinerja  ½  1  
Konektivitas    1 

 

Bobot AHP untuk matrik yang terbentuk, yaitu sebutlah Ajk (j adalah 
baris dan k adalah kolom), dapat dicari dalam algoritma sebagai berikut: 

Algoritma: 

1. Diberikan matrik A=[Ajk]  dengan dimensi NxN 
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2. Hitung B=[Bjk] dengan 




 N

m
mk

jk
jk

A

A
B

1

 

3. Hitung C=B2 

4. Hitung vektor kolom untuk iterasi ke-t, yaitu Ut dengan rumus 





N

k
jk

t
j CU

1

 

5. Hitung L2-norm kesalahan d=|Ut-1-Ut| 

6. Ulangi langkah ke-2 sampai 5, sampai nilai d lebih kecil dari 
suatu toleransi yang cukup kecil 

7. Bobot AHP adalah vektor U, jika iterasi tersebut konvergen 

 

Analisis Faktor (Factor Analysis) 

Pada tahapan ini dilakukan Analisis Faktor, yaitu teknik 
interdependensi yang tujuan utamanya untuk mendefinsikan pola yang 
ada di dalam variabel-variabel dalam suatu analisis. Atau pengurangan 
variabel ke dalam kelompok menjadi beberapa variabel saja. Analisis 
faktor merupakan salah satu teknik statistika yang dapat digunakan 
untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi 
jumlah variabel yang disebut faktor. Identifikasi variabel berdasarkan 
pada kemiripannya, kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai 
korelasi yang tinggi. Variabel-variabel yang memiliki korelasi yang 
tinggi akan membentuk satu kerumunan faktor. Prinsip dasar dalam 
analisis faktor adalah menyederhanakan deskripsi tentang data dengan 
mengurangi jumlah variabel/ dimensi.  

Ada 2 tipe analisis yang sering digunakan dari pemanfaatan faktor 
analisis ini yaitu :  

1. Data summerization, yaitu mengidentifikasi adanya hubungan 
antar variabel dengan melakukan analisis korelasi. Jika koreksi 
dilakukan maka antara variabel dianalisis menggunakan R Factor 
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Analysis. Namun jika korelasi dilakukan antar responden/obyek 
maka disebut Q Factor Analysis, yang kemudian dikenal dengan 
Cluster Analysis.  

2. Data Reduction, yakni melakukan korelasi dengan melakukan 
pengelompokan yang dinamakan faktor untuk menggantikan 
sejumlah variabel tertentu. Manfaat lain adalah untuk melihat 
apakah variabel tersebut dapat digunakan untuk dilakukan analisis 
pada tahapan selanjutnya.  

 

Kemudian setelah dilakukan penjumlahan pada masing-masing 
indikator ke dalam kelompok variabel untuk kemudian dianalisis 
menggunakan Cluster Analysis.  

 

Pemodelan Analisis Faktor 

Secara matematis, analisis faktor menyerupai regresi ganda, dimana 
setiap variabel direpresentasikan sebagai kombinasi linier dari faktor-
faktor yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Masing-masing faktor 
dapat diekspresikan dengan persamaan sebagai berikut: 

F1 = Wi1X1 + Wi2X2 + ….. +WikXk 

Dimana, 

F1 adalah faktor 

Wi adalah bobot variabel terhadap faktor 

X adalah variabel 

k adalah jumlah variable 

 

Metode untuk menentukan jumlah faktor 

Penentuan di awal (apriori determination) dan Kecukupan Data 
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Jumlah faktor yang akan diambil telah ditentukan oleh penulis.Untuk 
melihat  kecukupan data digunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy (KMO). Uji KMO ini mengukur kecukupan 
sampling secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling 
untuk setiap indikator. Menurut Kaiser (1974):  

1. Nilai KMO sebesar 0,9 adalah baik sekali  
2. Nilai KMO sebesar 0,8 adalah baik  
3. Nilai KMO sebesar 0,7 adalah sedang/agak baik  
4. Nilai KMO sebesar 0,6 adalah cukup  
5. Nilai KMO sebesar 0,5 adalah kurang  
6. Nilai KMO sebesar < 0,5 adalah ditolak 

 Penentuan berdasarkan nilai Eigen (determination based on Eigen 
value) 

Nilai Eigen menunjukkan jumlah variasi yang berhubungan pada 
suatu faktor. Setiap variabel memeiliki nilai Eigen ≥ 1 sehingga 
faktor yang nilai Eigennya<1 tidak dipakai. 

 Penentuan berdasarkan scree plot (determination based on scree 
plot) 

Scree plot adalah grafik yang menunjukkan relasi antara faktor 
dengan nilai Eigennya. Bentuk scree plot digunakan untuk 
menentukan jumlah faktor yang diambil. Pada umumnya batas 
jumlah faktor yang diambil ditandai dengan slope yang sangat 
tajam antara faktor yang satu dengan faktor berikutnya. 

 Penentuan berdasarkan persentase variance (determination based 
on % variance). 

Jumlah faktor yang diambil ditentukan berdasarkan jumlah 
kumulatif variasi yang telah dicapai. Jumlah kumulatif variasi ini 
subyektif terhadap masalah yang sedang diteliti. 

 Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah varaibel konstruk 
yang terbentuk layak digunakan pada analisis selanjutnya. Uji 
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reliabilitas menggunakan nilai The Cronbach’ Alpha, Kriteria 
untuk dapat diterima jika nilai The Cronbach’ Alpha>0,6.  

 

Cluster Analysis 

Analisis klaster (Cluster Analysis) bertujuan mengelompokkan 
obyek atas dasar karakteristik yang dimilikinya. Analisis Klaster akan 
menghasilkan  kelompok dimana obyek yang mempunyai kemiripan 
dengan yang lain akan berada dalam satu klaster (Ratnasari, 2011 : 12).  
Cara analisis statistik ini juga ditujukan untuk membuat klasifikasi pada 
obyek yang diteliti ke dalam kelompok.  

Pendapat tersebut diperkuat oleh Jae-Gil Lee (2007), yang dalam 
hasil penelitian menyatakan bahwa “Clustering is the process of 
grouping a set of physical orabstract objects into classes 
ofsimilarobjects.”  

 

Analisis Klaster ini terdiri dari beberapa proses dasar, yaitu : 

1. Mengukur kesamaan antar obyek (similarity), biasanya 
menggunakan metode Euclidean Distance (mengukur jarak antara 
dua obyek). 

2. Dilakukan proses standardisasi, jika satuan data (variabel) 
bervariasi. 

3. Membuat Cluster, ada dua metode : 

 Hierarchical Method, ialah metode yang memulai 
pengelompokannya dengan dua atau lebih obyek yang 
mempunyai kesamaan paling dekat, kemudian proses 
dilanjutkan ke obyek lain yang mempunyai kedekatan kedua. 
Demikian seterusnya sehingga cluster akan membentuk 
semacam ”pohon” dimana ada hierarki (tingkatan) yang jelas 
antar obyek, dari yang paling mirip sampai dengan yang paling 
tidak mirip. 
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 Non-Hierarchical Method, ialah metode yang dimulai dengan 
menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan 
dan kemudian baru dilakukan proses cluster tanpa mengikuti 
proses hierarki. Biasa disebut metode K-Means Cluster. 

4. Melakukan interpretasi terhadap cluster yang telah terbentuk. 

5. Melakukan validasi dan profiling cluster. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non 
Hierarchial Method. Metode ini mengelompokkan dengan 
menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan. 
Kemudian setelah jumlah klaster ditetapkan, proses clustering 
dilakukan tidak melalui proses non hierarky. Metode ini disebut 
dengan K-Means Cluster.  


