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1. BAB V 

2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Diskripsi Hasil Analisis 

Bobot Tingkat Kepentingan 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan AHP Pairweis yang 
didapat dari Ekspert yang berkompeten terhadap Klaster yang ada di 
Jawa Tengah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:  

   Tabel 5-1Bobot Tingkat Kepentingan 
Kelompok Indikator Bobot  

Kelembagaan 0.12 
Aktivitas Usaha 0.25 
Kinerja Usaha 0.30 
Konektivitas 0.33 

Consistency Ratio 0.01 
Kesimpulan KONSISTEN 

 
Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh bobot kriteria 

tertinggi pada kelompok indikator  konektivitas yaitu sebesar 0,33 ini 
berarti bahwa menurut ekspert Konektivitas menjadi indiator 
terpenting dalam menentukan kriteria strata klaster. Sedangkan kriteria 
dengan ranking ke dua adalah Kinerja usaha yaitu sebesar 0,30. Bobot 
terhadap kelompok indikator tersebut menunjukkan bahwa Kinerja 
usaha merupakan penentu berikutnya dalam kriteria perkembangan  
klaster. Aktivitas Usaha dari unit usaha yang ada di dalam klaster 
menjadi prioritas ketiga dalam menentukan kriteria perkembangan 
klaster, hal ini ditunjukkan dengan bobot sebesar 0,25. Menurut para 
ekspert kelembagaan bukan merupakan variabel utama dalam strata 
perkembangan sebuah klaster, hal ini ditunjukkan dengan hasilbobot 
0,12 dan merupakan variabel dengan urutan ke 4  atau terakhir dalam 
menentukan kriteria strata perkembangan sebuah klaster.  

Hasil “Ekspert Choice” ini menunjukkan tingkat konsistensi 
rasio sebesar 0,01 yang artinya konsisten. Konsistensi rasio dapat 
dikatakan konsisten jika hasil perhitungan < 0,1. Pendapat yang 
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diberikan oleh ekspert dan dianalisi menggunakan AHP : konsisten 
menurut perhitungan matematis, sehingga dapat digunakan untuk 
melakukan analisis pada tahapan selanjutnya. Bobot kriteria ini 
digunakan menjadi pengali pada indiaktor dari masing-masing 
kelompok indikator untuk menentukan strata perkembangan klaster. 

 

Factor Analysis 

Hasil analisis faktor pada tahapan pertama menggunakan uji 
KMO and Bartlett’s test of aphericity sebagai langkah awal untuk 
mengetahui apakah data yang tersedia dapat diuraikan menjadi sebuah 
faktor. Angka KMO and Bartlett’s test diatas 0,5 dengan signifikansi 
kurang dari 0,5 menunjukkan variabel dan sample yang ada sudah 
layak dianalisis menggunakan analisis faktor. Berikut ini adalah hasil 
dari analisis tersebut:  

 
Tabel 5-2KMO and Bartlett’s test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .513 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 232.206 
df 120 
Sig. .000 

 
KMO and Bartlett’s test  menunjukkan kecukupan data yang 

dipakai dalam penelitian. Pada tabel diatas KMO sebesar 0,513 atau 
diatas 0,5 ini berarti data cukup efektif digunakan dalam penelitian. 
Sedangkan Barlett’s Test of Sphericity menunjukkan seberapa berguna 
faktor analysis yang digunakan. Pada tabel diatas tingkat significance 
index sebesar 0,00 sehingga faktor analisis cukup efektif untuk 
digunakan. Sehingga variabel dan obyek/sampel yang dimiliki sudah 
dapat analisis pada tahapan selanjutnya. 

 Tahapan selanjutnya adalah menentukan banyaknya faktor 
yang akan terbentuk dengan menggunakan nilai eigenvalue. 
Banyaknya faktor ditentukan oleh nilai eigenvalue yang >1.  
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Tabel 5-3Total Variance Expected 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 3.047 19.044 19.044 
2 2.361 14.757 33.801 
3 1.716 10.727 44.528 
4 1.542 9.636 54.164 
5 1.289 8.053 62.217 
6 1.037 6.484 68.701 
7 .988 6.178 74.879 
8 .837 5.229 80.108 
9 .746 4.664 84.772 
10 .608 3.797 88.569 
11 .504 3.150 91.719 
12 .442 2.760 94.479 
13 .352 2.199 96.678 
14 .251 1.570 98.248 
15 .203 1.270 99.518 
16 .077 .482 100.000 

 
Setelah menentukan variabel yang akan terbentuk, langkah 

selanjutnya adalah  membentuk indikator  mana saja yang termasuk ke 
dalam faktor tersebut. Untuk melakukan pengelompokan ini dibantuk 
dengan menggunakan Menglompokkan variabel dalam Component 
Matrix dan dilakukan pengolahan menjadi factor loading. Karena 
menganalisis menggunakan factor loading harus merupakan hasil >0.5 
maka dilakukan proses rotasi (rotated component matrix). Dalam hasil 
Rotated Componen Matrix akan lebih memperkuat hasilnya.  

Tabel 5-4Rotated Component Matrix 

Zscore Component 
1 2 3 4 5 6 

1.Lama Berdiri .005 .085 -.004 .003 .008 .943 
2. Jumlah Unit Usaha dalam Klaster .099 -.542 -.253 .440 .197 -.208 
3. Kode Perkembangan UU .295 .524 -.135 .141 -.229 .243 
4. Jenis Usaha dalam Klaster .113 -.042 .180 -.214 .705 .001 
5. Jumlah Jenis Produk Yang 

Dihasilkan 
.271 .076 .663 .146 .200 .036 

6.  Kemampuan Inovasi .589 .323 .234 .301 .174 -.126 
7. Penggunaan Teknologi .132 .186 .732 .219 .080 -.129 
8. Jangkauan Pemasaran Terjauh .945 -.027 .052 -.069 .095 .027 
9.  Kondisi Permintaan .180 .019 -.056 -.784 .173 -.362 
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Zscore Component 
1 2 3 4 5 6 

10. Nilai Tambah .039 .060 -.716 .162 .145 -.083 
11. Tingkat Keuntungan .079 .169 .100 .748 .002 -.159 
12. Perkembangan Orientasi Pasar .932 -.083 .119 -.072 .119 .011 
13. Kerjasama Antar 

Pengusaha/Vertikal Link 
.049 .793 .123 .042 .135 -.003 

14. Kerjasama Antara Pengusaha/ 
Hors Link 

.005 .622 -.441 .017 .036 .202 

15. Spesialisasi usaha dalam klaster -.091 .727 .135 .109 -.008 -.114 
16. Jumlah Jasa Pendukung /Inst 

Linkage 
.140 .049 -.125 .121 .844 -.015 

 
Dengan demikian variabel direduksi menjadi 6 faktor dengan rician 
sebagai berikut :  

Tabel 5-5 Pengelompokan Indikator Empiris menjadi Variabel Konstruk 
Faktor  Indikator Empiris Nilai 

Loading  
Variabel 
Konstruk 

1 Jangkauan Pemasaran Terjauh 
Perkembangan Orientasi Pasar  

0,945 
0,932 

Orientasi Pasar  

2 Kerjasama Vertikal 
Kerjasama Horisontal 
Spesialisasi Usaha dalam Klaster 

0,793 
0,622 
0,727 

Kerjasama/ 
Konektivitas  

3 Kemampuan Inovasi  
Jenis Produk yang dihasilkan  
Penggunaan Teknologi  

0,589 
0,663 
0,732 

Inovasi 

4 Tingkat Keuntungan  0,748 Keuntungan 
5 Jenis Usaha dalam Klaster  

Jumlah Jasa Pendukung dalam Kalster 
0,705 
0,844 

Institutional 
Linkage 

6 Lama Berdiri 0,943 Usia Aglomerasi 
 
 Munculnya variabel konstruk yang dari hasil analisis faktor ini 
menjadi variabel yang digunakan bagi analisis pada tahapan 
berikutnya. Adapun ke enam variabel konstruk tersebut yang pertama 
adalah Jumlah unit usaha yang ada di dalam klaster menjadi variabel 
perkembangan klaster. 

1 Variabel konstruk pertama adalah orientasi pasar dimana 
variabel ini terbentuk dari indikator jangkauan pemasaran dan 
perkembangan orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan salah 
satu variabel yang menentukan perkembangan aglomerasi 
dimana secara teoretis semakin berkembang aglomerasi maka 
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jangkauan pemasaran dan prospek pasar juga semakin luas. 
Yang terjadi semakin tinggi strata perkembangan klaster maka 
semakin luas jangkauan pemasarannya dan mengalami 
perkembangan orientasi pasar. Perkembangan pasar juga 
menunjukkan aksesibilitas yang luas dari klaster tersebut. 
Strategi kebijakan pemerintah yang mendukung adalah pada 
peningkatan penetrasi pasar yang berupa pelatihan 
pengemasan, promosi dalam media cetak atau elektronik serta 
pameran dagang.  

2 Variabel konstruk kedua adalah kerjasama/ konektivitas yang 
dibentuk dari 3 indikator empiris yaitu kerjasama vertikal, 
kerjasama horisontal dan spesialisasi usaha dalam klaster. 
spesialisasi jenis usaha di dalam klaster menciptakan kerjasama 
yang terbentuk baik secara vertikal dan horisontal secara 
teoritis membentuk konektivitas pada klaster dalam upaya 
menciptakan peningkatan efisiensi secara kolektif dalam suatu 
aglomerasi. Kerjasama muncul dari kebutuhan unit usaha 
untuk menciptakan efisiensi ekonomi, atau dengan kata lain 
faktor internal usaha yang mendorong terjadinya konektivitas 
sehingga peranan strategi kebijakan pemerintah tidak terlalu 
berperan dalam memperkuat konektivitas.  

3 Variabel konstruk yang ketiga adalah Inovasi, Variabel ini 
dikonstruksikan dari Kemampuan inovasi, jenis produk yang 
dihasilkan dan penggunaan teknologi. Kemampuan inovasi 
didukung oleh penggunaan teknologi. Kemampuan inovasi juga 
menghasilkan diversifikasi produk dimana hal ini ditunjukkan 
dengan jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. Kondisi 
tersebut dapat berlaku sebaliknya, dimana penggunaan 
teknologi mendukung terciptanya inovasi dan inovasi 
mendorong munculnya diversifikasi produk. Peran pemerintah 
dan akademisi dalam mendorong terciptanya inovasi sangat 
kuat yaitu dari hasil riset yang dapat diimplementasikan pada 
sektor riil.  
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4 Sedangkan Variabel keempat adalah kentungan, dimana 
variabel ini terbentuk dari satu indikator empiris yaitu Tingkat 
Keuntungan. Tingkat keuntungan merupakan indikator yang 
menunjukkan bahwa dalam aglomerasi yang terbentuk telah 
terjadi efisiensi, efisiensi ini meningkatkan pendapatan. 
Strategi kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah pada 
tataran ekonomi makro, dimana stabilitas harga produk dan 
tingkat inflasi menjadi faktor penentu tingkat keuntungan. 
Selain itu kebijakan dibidang ekspor-impor juga menentukan 
supply produk dalam negeri yang pada akhirnya 
mempengaruhi harga jual produk. Dengan kata lain 
pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi.  

5 Variabel konstruk yang kelima adalah Institutional Lingkage 
yang terbentuk dari indikator empiris jenis usaha yang ada 
dalam klaster dan jumlah jasa pendukung yang ada dalam 
klaster. Jenis usaha yang ada di dalam suatu aglomerasi 
menunjukkan bahwa terdapat berbagai kegiatan usaha yang 
mendukung perkembangan usaha inti. Namun pendekatan 
dapat dibalik dengan berkembangnya usaha inti yang ada di 
dalam klaster akan menarik/menjadi “magnet” bagi usaha dan 
lain untuk masuk ke dalam aglomerasi yang terbentuk, dan 
semakin berkembang aglomerasi tersebut akan semakin banyak 
pula jenis usaha pendukung yang terlibat di dalamnya. Strategi 
kebijakan pemerintah yang beperan dalam mendukung 
perkembangan Institutional Lingkage ini adalah upaya 
pemberian dana atau insentif bagi lembaga riset dan swasta 
yang melakukan riset terapan. Selain itu juga menciptakan 
iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha-usaha yang ada 
dalam lingkup aglomerasi.  

6 Variabel ke enam adalah Usia Aglomerasi, yang terbentuk dari 
1 indikator empiris yaitu jumlah Lama berdirinya klaster. Usia 
aglomerasi juga mengindikasikan pada kematangan dan 
keberlangsungan dari klaster. Semakin lama semakin banyak 
pihak yang terlibat di dalamnya dan ini menunjukkan apakah 
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dengan usia yang semakin lama kondisi klaster mengalami 
perkembangan pula.  

 

Dari hasil analisis faktor terdapat 3 indikator empiris yang 
tidak dapat dipakai untuk analisis kluster yaitu: Jumlah unit usaha 
dalam klaster, kondisi permitaan dan nilai tambah. Hal ini terjadi 
karena berdasarkan Rotated Componen Matrix nilai <0,5, sehingga 
tidak layak menjadi indikator empiris dari sebuah variabel konstruk.   

Pada tahapan selanjutnya untuk melihat apakah variabel 
konstruk yang terbentuk layak untuk dianalisis lebih lanjut dilakukan 
analisis Realibilitas dengan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5-6 Tabel Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

1.Orientasi Pasar   .935 2 
2.Kerjasama/ Konektivitas  .584 4 
3.Inovasi .795 3 
4.Keuntungan*) 1 
5.Institutional Linkage .719 2 
6.Usia Aglomerasi*) 1 

*) Hanya ada 1 N tidak perlu uji reliabilitas  

 

Dari 6 Variabel konstruk yang terbentuk ada 2 variabel yang 
tidak perlu diuji reliabilitasnya karena terbentuk dari 1 indikator 
empiris saja yaitu keuntungan dan usia aglomerasi. Terdapat 1 variabel 
yang tidak dapat digunakan untuk analisis tahap berikutnya karean 
nilai Cronbach's Alpha berada di bawah 0,6 yaitu variabel konektivitas. 
Hal ini menunjukkan korelasi antar indikator empiris sangat lemah.  
Rendahnya korelasi terjadi karena hubungan yang dibangun antar 
pengusaha dan antara pengusaha di dalam klaster  masih rendah. 
Rendahnya kerjasama dikarenakan kerjasama yang terjadi lebih banyak 
bersifat bisnis informal dan hubungan diantara pengusaha tidak 
memiliki kekuatan yang mengikat secara formal. Padahal secara 
teoretis dan menurut ekspert choise variabel terpenting yang 
menentukan suatu aglomerasi untuk dapat berkembang adalah 
konektivitas.  
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Variabel 3 yang lain yaitu Orientasi Pasar, Inovasi dan 
Institusional Linkage layak untuk digunakan dalam cluster analysis 
karena nilai Cronbach's Alphaberada di atas 0,6. Jadi berdasarkan hasil 
analisis faktor variabel stratifikasi perkembangan klaster adalah 
Orientasi Pasar, Inovasi, Kentungan, Institusional Linkage dan Umur 
Aglomerasi.  

 

Cluster Analysis 

Hasil Analisis menggunakan metode clustering  untuk 
mengelompokkan klaster hasil sampel penelitian berdasarkan 
kesamaan karakteristik. Proses clustering dilakukan dengan 
menggunakan metode K-means, yaitu memproses semua sampel 
sekaligus da menentukan jumlah klaster. Setelah dilakukan interasi 
sebanyak 4 kali maka dari jumlah sampel dibagi menjadi 3 klaster 
(kelompok). Tahapan ini menghasilkan analisis secara statistik 
sebagaimana ditulis pada bagian berikut ini: 

Diskriptif statistik ini memberikan gambaran tentang sampel yang 
diperoleh  

 

1. Final Clustering 

Tabel 5-7Final Clustering 

Variabel  Cluster 
1 2 3 

Orientasi Pasar -.34887 .44490 -.18256 
Inovasi  -.08843 1.04036 -.56160 
Keuntungan  1.35181 .25449 -.39172 
Institutional Linkage -.44266 .94433 -.44266 
Usia Aglomerasi  2.41779 -.22733 -.32144 

 Sumber : Data Primer, diolah 

 

 Kelompok 1 adalah adalah klaster yang memiliki hasil 2 variabel 
dengan nilai Usia Aglomerasi dan Keuntungan yang bernilai 
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positif.  Tidak ada perkembangan orientasi pasar dan inovasi 
produk pada kelompok aglomerasi ini demikian juga halnya tidak 
ada institusional linkage. Aglomerasi terjadi dan terus 
dipertahankan selama dalam kurun waktu yang cukup lama. 
Terjadinya aglomerasi yang lama karena mereka merasa bahwa 
tercipta keuntungan dan efisiensi dalam menjalankan usaha dalam 
kelompok aglomerasi tersebut. Oleh sebab itu hasil clustering 
kelompok pertama merupakan kelompok Dormant/Statis dalam 
strata perkembangan klaster.  

 Kelompok 2 adalah klaster yang memiliki karakter dimana empat 
pada variabel tersebut diatas nilai positif. Nilai positif 
menunjukkan bahwa semua kriteria dalam variabel yang dimiliki 
sudah berada diatas ciri-ciri klaster yang hampir sempurna. 
Variabel yang tidak menjadi pertimbangan dalam terbentuknya 
kelompok ini adalah usia aglomerasi. Kelompok sampel yang 
berada pada tahapan Growth/Pertumbuhan. 

 Kelompok 3 adalah klaster yang memiliki hasil dimana tidak 
adavariabel yang bernilai positif. Proses clustering kelompok 
kedua merupakan kelompok klaster merupakan sentra. Kelompok 
aglomerasi yang memiliki karakter dimana semua nilai negatif 
menunjukkan bahwa semua kriteria dalam varaibel yang dimiliki 
tidak mencirikan klaster perkembangan ke arah aglomerasi yang 
kompleks. Variabel yang tidak menjadi pertimbangan dalam 
terbentuknya aglomerasi yang berkembang dalam hal inovasi, 
orientasi pasar, keuntungan, Institusional Linkage dan Usia 
Aglomerasi. Oleh sebab itu kelompok sampel yang berada pada 
tahapan sentra tidak ada linkage antara pengusaha di dalam dan 
diluar klaster, demikian juga tidak ada spesialisasi produk, inovasi, 
penggunaan teknologi. Efisiensi yang ditunjukkan dengan 
kemanfaatan dari peningkatan keuntungan karena beraglomerasi 
tidak terjadi. Mereka hanya bekerja bersama-sama dalam satu 
wilayah yang berdekatan secara geografis. Pada sektor pertanian 
kedekatan geografis menjadi dasar terbentuknya aglomerasi 
karena kecocokan agroklimatnya. Sedangkan pada sektor industri 
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terjadi karena kegiatan usaha tersebut sudah turun temurun 
sedangkan, kelembagaan yang terbentuk tidak dapat menjadi 
wadah bagi pengusaha untuk bekerjasama agar tercapai efisiensi 
ekonomi, dan mengakses perkembangan teknologi agar dapat 
berinovasi terhadap produk yang dihasilkan. 

 

2. Validitas Clustering 

Validitas dari hasil clustering terbentuk dilakukan dengan 
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) yang tujuannya 
untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan/pengaruh 
terhadap keempat klaster yang dibentuk. F-test pada ANOVA 
seperti yang ditampilkan pada tabel 5.7 Memperlihatkan bahwa 
semua variabel memiliki p-value <0,05, yang artinya bahwa setiap 
variabel memiliki perbedaan yang signifikan.  

Tabel 5-8 ANOVA 

Variabel  
Cluster Error 

F Sig. 
Mean 

Square df 
Mean 

Square df 
Orientasi 
Pasar 

2.239 2 .944 44 2.372 .105 

Inovasi  12.395 2 .482 44 25.714 .000 
Keuntungan  7.126 2 .722 44 9.875 .000 
Institutional 
Linkage 

9.823 2 .599 44 16.401 .000 

Usia 
Aglomerasi  

16.397 2 .300 44 54.629 .000 

 Catatan : TestF harus digunakan hanya untuk tujuan deskriptif 
 

Untuk mengetahui jumlah anggota dalam setiap kelompok dapat 
dilihat pada tabel 5.8 

Tabel 5-9Number of Cases in each Cluster 

Cluster 
1 5.000 
2 15.000 
3 27.000 

Valid 47.000 
Missing 0.000 
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Penjelasan lanjutan tetang detail sampel yang telah dikelopokkan pada 
3 clustering tersebut akan dibahas pada bagaian hasil pengelompokan 
sebagai berikut 

 Kelompok 1 terdiri dari 5 klaster 
Dari 47 klaster yang dianalisis ada 5 yang merupakan kelompok 
klaster Dormant. Variabel keuntungan dan Usia Klaster 
menjadi variabel yang kuat dalam kelompok ini.  

Tabel 5-10 Kelompok Dormant/ Statis 
No Kluster Kab/Kota Pembahasan 
1 Shuttlecock Surakarta Usia aglomerasi diatas 15 tahun, dengan 

tingkat keuntungan tetap selama 3 tahun. 
Program dan strategi kebijakan 
pemerintah sudah tidak diarahkan untuk 
pengembangan produk unggulan ini 
karena sudah terlalu banyak diberikan 
beberapa tahun yang lalu.  

2 Mebel Klaten 
3 Genteng Grobogan 
4 Handycraft Blora 
5 Padi Demak 

 

Kelompok perkembangan klaster pada tahap dormant untuk 
menuju pada klaster yang tumbuh atau tetap eksis pada kondisi 
sekarang didorong dan didominasi oleh variabel keuntungan.  
Dari sisi internal aktivitas usaha dalam klaster keuntungan 
menjadi motivasi utama untuk  tetap bertahan beraglomerasi 
dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara itu 
aglomerasi yang terjadi dalam klaster tersebut sudah sangat 
lama terjadi, hal ini ditunjukkan dengan variabel usia 
anglomerasi yang positif.  

 

 Kelompok 2 terdiri dari 15 Klaster 

Terdapat 15 jenis klaster yang masuk dalam kategori tumbuh. 
Terdapat konektivitas, motivasi yang tinggi untuk bekerjasama 
dalam kelompok, menggunakan teknologi dalam produksi, ada 
inovasi, jangkauan kerjasama yang luas serta prospek kedepan 
yang baik. Organisiasi klaster bermanfaat bagi anggotanya 
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sehingga anggotanya memiliki motivasi untuk tergabung dalam 
kegiatan bersama antar dan antara pengusaha dalam wilayah 
klaster tersebut. Kelompok ini dapat berkembang untuk 
dijadikan klaster pada strata yang lebih tinggi.  

Tabel 5-11 Kelompok Growth 
No Kluster Kab/Kota Pembahasan 
1 Gula Kelapa Banyumas Rata-rata tingkat keuntungan 

meningkat selama 3 tahun 
terakhir, Orientasi pasar sampai 
pada pasar ekspor, Inovasi 
produk berkembang dengan 
penggunaan teknologi yang 
masinal dan rekayasa teknologi. 
Institusional Lingkage antara 4-6 
lembaga. Orientasi aglomersi 
rata-rata 6 tahun.  Strategi 
Kebijakan sedang diarahkan 
untuk pengembangan produk 
unggulan daerah mulai dari 
pelatihan, produksi sampai 
penetrasi pasar.  Kebijakan 
pemerintah sudah terintegrasi dan 
mulai tersinergikan untuk 
pengembangan aglomerasi 
UMKM.   

2 Bordir &Konfeksi Kudus 
3 Sapi Perah Semarang 
4 Sapi Potong Semarang 

5 Jambu Getas 
Merah Kendal 

6 Enceng Gondok Semarang 
7 Hortikultura Magelang 
8 Mebel Rotan Sukoharjo 
9 Batik Solo 
10 Konveksi Pemalang 

11 ATMB Pelakongan 
(Kab) 

12 Tapioka Pati 

13 Anyaman 
Pandan Kebumen 

14 Sabut Kelapa Kebumen 
15 Batik Kebumen 

 
Secara kelembagaan, aktivitas usaha, kinerja dan 

konektivitas klaster-klaster tersebut sudah pada tingkat yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan klaster yang lain. 
Kelembagaan klaster sudah ada, ada yang memanajemeni dan 
kegiatan yang dilakukan mendukung kegiatan usaha dari 
anggota yang ada di dalam klaster. Sebagai contoh pada klaster 
Bordir dan konveksi di Kudus kelembagaan dimanajemeni 
dalam bentuk koperasi dan kegiatan koperasi adalah dalam hal 
menyediakan bahan baku usaha bagi anggota dan pengadaan 
mesin bordir yang moderen yang dapat meningkatkan 
produktivitas anggota. Inisiator klaster yang utama adalah 
pengusaha yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan mereka untuk 
berorganisasi yang tertata dengan baik, demi menghidari 
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persaingan usaha yang kurang sehat karena perkembangan 
usaha.   

Pada aktivitas usaha dalam kelompok growth berada 
diatas rata-rata hal ini ditunjukkan dengan jenis produksi yang 
dihasilkan oleh pengusaha dalam klaster sudah beragam dan 
tidak hanya menjual dalam bentuk bahan mentah/produk 
primer. Sebagian besar dari sampel klaster pada kelompok 
dewasa merupakan kegiatan usaha pada sektor industri, 
sehingga ada kegiatan produksi atau mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi. Sudah ada penggunaan teknologi mesin 
sehingga sudah ada banyak inovasi dilakukan. Selain itu 
permintaan pasar sampai pada luar negeri/ekspor. Jumlah unit 
dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah. Hal ini 
dapat dilihat pada klaster serabut kelapa di Kebumen, sudah 
ada perubahan penggunaan teknologi manual menjadi masinal, 
terdapat perkembangan jenis produksi mulai dari penghasil 
cocofiber, menjadi tali, keset kemudian menjadi matras dan 
sekarang mereka mencoba untuk membuat sebutret untuk 
memenuhi kebutuhan pasar ekspor.  

Kinerja usaha dalam kelompok klaster growth berada 
diatas rata-rata. Keuntungan dari adanya aglomerasi telah 
dirasakan manfaatnya oleh UMKM yang berada dalam klaster 
tersebut. Produk yang dihasilkan sudah terdistribusi dengan 
baik, masing-masing mendapatkan nilai tambah diatas 50%. 
Tingkat keuntungan 3 tahun terakhir setidak-tidaknya tetap/ 
stabil, akan tetapi tidak menurun. Orientasi pasar sudah sampai 
pada pasar ekspor.   

 

 Kelompok 3 terdiri dari 27 Klaster  

Dari 47 klaster yang dianalisis ada 27 yang merupakan 
kelompok klaster Sentra. Berdasarkan analisis terhadap 
variabel yang ada kelompok ini tidak dapat dimasukkan ke 
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dalam kategori sentra, karena hanya variabel jumlah unit 
usaha saja yang berada diatas rata-rata.  

Tabel 5-12 Kelompok Sentra 
No Kluster Kab/Kota Pembahasan 
1 Minyak Atsiri Banyumas 

Orientasi pasar hanya 
pada tingkat lokal, jika 
produk diekspor 
digunakan tidak 
dilakukan langsung 
(inderect export), Tidak 
ada inovasi produk dan 
penggunaan teknologi 
yang masih tradisional 
sampai semi masinal, 
Tingkat keuntungan 
Cenderung meningkat, 
tapi masih dibawah nilai 
rata-rata, sedangkan 
umur aglomerasi rata-
rata 5 tahun. Strategi 
kebijakan pemerintah 
sudah ada akan tetapi 
masih parsial dan 
belum terdesain dan 
tersinergi dengan baik 
dengan tujuan yang 
sama pada 
perkembangan 
aglomerasi UMKM.    

2 Biofarmaka Semarang 
3 Jagung Grobogan 
4 Padi Semarang 
5 Jamur Kuping Karanganyar 
6 Cabe Wonogiri 
7 Sapi Potong Wonogiri 
8 Ubi Kayu Wonogiri 
9 Ikan Nila Klaten 

10 Ikan Nila Boyolali 
11 Pertanian Terpadu Sukoharjo 
12 Bawang Merah Brebes 
13 Rumput Laut Brebes 
14 Kambing Etawa Purworejo 
15 Ikan Air Tawar Magelang  
16 Telur Asin Brebes 
17 Cabe Semarang 
18 Pertanian Hortikultura Semarang 
19 Logam Boyolali 
20 Sangkar Burung Surakarta 
21 Biofarmaka Karanganyar 
22 Bawang Putih Karanganyar 
23 Pengasapan Ikan Demak 
24 Tenun Jepara 
25 Pengolahan Ikan Pati 
26 Kentang Wonosobo 
27 Keramik Banjarnegara 

 
Sebagainama dilihat bahwa sebagian besar kelompok 

ini merupakan kelompok hasil pertanian, dimana tidak ada 
pengolahan produk primer menjadi olahan, atau dengan kata 
lain bahwa tidak ada kegiatan industri, pengusaha menjual 
langsung produk primer yang dihasilkan kepada pedagang atau 
pembeli langsung. Pada kegiatan usaha industri tidak terdapat 
usaha lain selain mengolah bahan primer menjadi produk jadi 
dan tidak terdapat spesialisasi pekerjaan secara horisontal. 
Kelompok sentra industri diantaranya keramik, sangkar 
burung, Logam di Boyolali, dan Tenun di Jepara dan Minyak 
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Atsiri. Tidak terdapat konektivitas, penggunaan teknologi tidak 
ada perubahan dan cenderung menggunakan cara tradisional. 
Inovasi produk sulit dilakukan, sedangkan aksesibilitas masih 
terbatas pada aras lokal, kalaupun produknya terjual sampai 
ekspor pengusaha dalam kelompok tersebut tidak 
melakukannya sendiri, akan tetapi ada pedagang diluar wilayah 
yang membantu mengekspor/indirect. Variabel yang 
membentuk adanya aglomerasi adalah adanya jumlah unit 
usaha  yang berjumlah banyak dengan 1 jenis usaha yang sama 
pada wilayah terebut.  Motivasi untuk mengembangkan diri 
membentuk kelompok yang sudah ada karena mereka 
mempuyai keinginan untuk membentuk organisasi dengan 
tujuan untuk berkumpul saja dan mendapat keuntungan yang 
lebih tinggi dari adanya kelompok tersebut.  Belum terbentuk 
kerjasama bisnis dalam sentra baik secara vertikal maupun 
horizontal dan tidak ada spesialisasi dalam kegiatan produksi 
karena usahanya masih sejenis. Aksesibilitas masih sangat 
terbatas atau lokal.  

Waktu tidak dapat menjadi pertimbangan dalam 
perkembangan aglomerasi dari sentra berubah menjadi klaster. 
Dari beberapa sampel yang terambil misalnya tenun troso tidak 
ada perubahan spesialisasi dan tidak ada efisiensi dan 
institusinal linkage dengan lembaga pendukung. Dalam satu 
unit usaha dilakukan seluruh proses kegiatan penenunan mulai 
dari pewarnaan, proses tenun sampai siap dijual.  

 

Bahasan Terhadap Hasil  Analisis 

Pada bagian ini akan dianalisis dari masing-masing kelompok 
clustering yang terbentuk berdasarkan variable-varaibel penentu 
perkembangan klaster. Selain itu dibahas pula tentang strategi 
kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan klaster pada 
masing-masing strata perkembangan klaster.  
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Sentra 

Kelompok ini sebetulnya belum dapat dikatakan sebagai 
klaster, tetapi sentra produksi yang pasif. Sentra merupakan kelompok 
atau kumpulan para produsen suatu produk sejenis dikawasan yang 
sama. Kerjasama usaha antar pelaku masih terbatas persaudaraan atau 
bahkan tidak ada sama sekali.  Mereka kanya memiliki kesamaan jenis 
usaha yang secara gografis berkumpul dalam satu wilayah. Keberadaan 
mereka dalam satu wilayah geografis yang sama terjadi karena 
keberadaan sumberdaya alam yang mendukung perkembangan 
kegiatan produksi mereka.  Sebagian besar produsen tersebut belum 
mampu menggali peluang pasar, bahkan tidak mampu mengenali siapa 
target pasar mereka di luar kawasannya, berapa volume 
permintaannya. Para produsen ini hanya mengetahui pelanggan 
tertentu atau tengkulak, yang biasanya datang ke masing-masing 
produsen. Aksesibilitas terhadap pasar menjadi rendah karena pasarnya 
lokal atau pembeli yang langsung datang kepada produsen.  

Gambaran analisis tersebut sesuai dengan hasil analisis yang 
terdapat dalam varaibel-varaibel. Tidak terdapat konektivitas diantara 
sesama pengusaha hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan 
langsung dijual kepada pedagang atau konsumen tanpa ada pengolahan 
terlebih dahulu. Olek sebab itu tidak ada motivasi untuk 
mengembangkan produk dan mendapatkan keuntungan yang lebih 
dari kerjasama yang ada dalam klaster tidak dapat tercipta. Efisiensi 
produksi yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk 
bekerjasama dan memiliki spesialisasi tidak akan terjadi. Produk 
primer yang langsung dijual tidak menggunakan teknologi mesin 
dalam memproduksi. Demikian juga halnya inovasi produk, tidak 
adanya inovasi karena motivasi mereka produk yang dihasilkan tanpa 
harus susah payah diolah sudah terjual.  

Secara teoritis ciri utama dari sentra adalah ciri peralatan dan 
teknologi masih tradisional dan belum mempunyai cara kerja yang 
efisien, serta belum mempunyai kemampuan dalam menggali pasar dan 
sama sekali tidak ada konektivitas pada kelompok usaha ini.  
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Tipe ini sama dengan apa yang dikonsepkan oleh oleh Alfred 
Marshall dari Inggris ini lebih pada pengelompokan karena kesamaan 
tempat, dimana terdapat pemusatan infrastuktur, pelayanan, 
pemanfaatan mekanisme pasar, distribusi input dan output. Efisiensi 
terjadi dapat dicapai karena biaya transaksi minimal, dan bukan karena 
skala. Pemusatan  industri ini ditunjukkan dengan pengelompokan 
sejumlah perusahaan secara geografis  di dalam suatu industri, tanpa 
jaringan kerjasama, terutama dalam pengembangan inovasi. Distrik ini 
lebih dikenal dengan distrik satelit, pengelompokan satu jenis industri.  

Strategi kebijakan pemerintah untuk pengembangan sentra 
tidak tersinergikan dengan baik. Masing-masing stakeholder yang 
berperan dalam pengembangan klaster bekerja sendiri-sendiri sesuai 
dengan kepentingan dan program yang ada. Tidak ada kesamaan tujuan 
dari masing-masing program, atau dapat dikatakan lebih berorientasi 
pada terlaksanakannya project. Oleh karena tidak ada grand desain dan 
strategi kebijakan yang terintegrasi maka tidak berdampak pada 
terciptanya strata aglomerasi menuju pada klaster yang ideal. Model 
triple helix yang mengidealkan sinergitas strategi kebijakan yang 
mengarah pada terjadinya lingkage antara pemerintah, swasta dan 
akademisi tidak terjadi pada strata perkembangan aglomerasi yang 
masih berupa sentra.  

 

Dormant/Statis 

Pada awal perkembangan klaster dimulai dari unit-unit usaha 
yang beraglomerasi akibat dari pemanfaatan keuntungan pemusatan 
usaha, yaitu keuntungan kolektif dari infrastruktur, pengumpulan 
pekerjaan, image pemasaran dan penyediaan input. Tahapan ini disebut 
sebagai aglomerasi usaha. Dengan adanya pendekatan tempat usaha, 
masing-masing usaha yang memiliki komponen produksi dan 
mendorong terjadinya hubungan komplementer. Tahapan ini 
kemudian dikenal sebagai awal mulai tumbuhnya klaster yang 
sesungguhnya, karena ada indikasi konektivitas. Sebagai embrio untuk 
Klaster sejumlah usaha dalam aglomerasi mulai bekerja sama di sekitar 
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kegiatan inti, dan menyadari peluang umum melalui linkage mereka. 
Akan tetapi setelah berjalan lama kerjasama tidak menjadi  daya tarik 
di dalam strata perkembangan klaser ini menjadi daya tarik (magnet) 
bagi usaha lain untuk ikut bergabung dalam kawasan industri tersebut. 
Pada tahapan ini variabel lain belum dapat menjelaskan perannya 
dalam aktivitas industri pada kelompok aglomerasi yang terjadi.  

Program pemberdayaan dapat dilakukan dan tepat sasaran jika 
diimplementasikan pada kelompok aglomerasi ini yaitu dengan masuk 
pada aspek pengembangan aksesibilitas, inovasi produk dan 
penggunaan teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, pasar, 
teknologi, dan prosesperubahan, seperti halnyakelompok. Maka klaster 
perlu untuk bertahan hidup, berkelanjutan dan menghindari stagnasi 
dan pembusukan, untuk itu harus berinovasi dan beradaptasi dengan 
perubahan ini. Hal ini dapat mengambil bentuk transformasi menjadi 
satu atau beberapa kelompok baru yang fokus di sekitar kegiatan lain 
atau hanya pengembangan produk dan layanan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil analisis variabel yang mendukung analisis ini 
adalah waktu pendirian klaster yang sudah cukup lama. Seiring dengan 
adanya variabel waktu lama maka jarang disadari bahwa mulai terjadi 
penurunan motivasi untuk mendapatkan manfaat bersama dari adanya 
klaster sehingga tidak tercipta kerjasama dengan pemerintah, pihak 
swasta yang lain dan akademisi.Keadaan ini menjadi titik kritis 
perkembangan klaster, jika dibiarkan maka bisa jadi klaster akan mati 
atau akan tetapi jika berkembang baik akan mengalami transformasi 
menjadi bentukan klaster-klaster baru yang lain. Melihat usia 
keberadaan aglomerasi yang sudah lama maka peran pemerintah dalam 
mensuport juga mengalami degradasi. Strategi kebijakan sudah tidak 
difokuskan untuk pengembangan produk yang dihasilkan dari klaster 
ini.  

Arah perkembangannya  yaitu berjalan dari dasar aglomerasi ke 
“Italian”, di mana perusahaan yang paling kecil dan menengah 
memproduksi untuk perusahaan yang berlokasi di luar Klaster. Hanya 
ada keterkaitan pengusaha di dalam klaster terjadi karena hubungan 
murni bisnis/jual beli. Dalam kasus pada klaster yang diteliti perlu 
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diwaspadai bahwa strata perkembangan mengarah pada transformasi 
yang lebih rendah yaitu sentra.  

 

Tumbuh/Growth 

Tahap pertumbuhan, pada tahap ini sudah terjadi spesialisasi 
supplier dan pengusaha yang menyediakan jasa. Adanya spesialisasi 
tenaga kerja dan penggunaan fasiIitas bersama untuk produksi. 
Tersedia adanya organisasi pelatihan, riset dan asosiasi yang 
berkontribusi dan berkolaborasi yang memberikan informasi dan 
pengetahuan.  

Ada 4 variabel yang menunjukkan signifikan untuk melihat 
perkembangan klaster pada tahapan ini yaitu Inovasi, Institusional 
Linkage, Keuntungandan Perkembangan Orientasi Pasar. Waktu atau 
usia klaster tidak menjadi variabel yang menentukan untuk mengukur 
perkembangan klaster karena dari sisi waktu perkembangan 
kelembagaan klaster masih tergolong muda. Tipe perkembangan pada 
tahapan ini hampir sama  dengan tipe evolusi italian tapi belum 
sesempurna kondisi klaster ideal, karena belum semua lembaga 
pendukung berada dalam satu lokasi geografis. Kondisi ini 
digambarkan dengan pengelompokan sejumlah besar perusahaan kecil, 
menengah moderen dengan spesialisasi dan jaringan kerjasama yang 
sehat. Kerjasama terjadi karena adanya dorongan untuk meningkatkan 
nilai tambah dari berbagai aktivitas dalam suatu rangkaian “supply 
chain” suatu komoditas. Walaupun kegiatan usahanya homogen akan 
tetapi pada tahapan perkembangan ini  terdapat kumpulan perusahaan 
tanggap terhadap perluang mengembangkan usaha dalam hal desain 
dan inovasi produk.  

Keterkaitan antar pengusaha dalam klaster dalam satu sektor 
dan dengan pengusaha dalam klaster pada sektorlain (antara), akan 
mendorong kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dan 
kaitan interaktif yang relevan lainnya terus menerus terbentuk, 
sehingga membentuk jaringan industri serta struktur yang mendukung 
peningkatan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas usaha. 
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Pada tahapan perkembangan ini merupakan tahapan menuju 
pada kondisi ideal dari klaster. Ketepatan program dan ada atau 
tidaknya intervensi dari pihak luar akan sangat menentukan kearah 
mana klaster ini akan berkembang atau menurun. Mengingat 
infrastruktur sudah ada dan konektivitas sudah terjadi, hanya tinggal 
persaingan usaha/ kompetisi antar penguasaha yang terjadi di dalam 
klaster yang akan mewarnai arah perkembangannya. Persaingan usaha 
yang kondusif/ sehat akan membawa pada keberlangsungan klaster dan 
perkembangan yang baik, sedangkan kompetisi yang tidak sehat akan 
menyebabkan kehancuran reputasi dan menurunnya efisiensi yang ada 
sehingga perusahaan yang tidak kuat akan mengalami kahancuran.  

Tipe klaster ini sama dengan tipe “distric hub-and-spoke” 
(pusat dan jari-jari) dengan sejumlah perusahaan berinteraksi dengan 
banyak subkontraktor dengan yang lebih skala usaha lebih kecil. 
Model  ini menformasikan bahwa terdapat satu organisasi/usaha yang 
menjadi pusat/inti dan mengendalikan usaha lain dengan skala lebih 
kecil (satelit/jari-jari), dimana antar satelit tidak berhubungan satu 
dengan yang lain (spoke) melalui pusat (hub), sementara itu ikatan 
atara inti dan  satelit sangat kuat, yang kemudian membawa pada 
kondisi lemahnya posisi satelit dalam suatu jaringan yang bersifat 
bisnis.  

Pembahasan diatas kemudian dijelaskan secara umum seluruh 
bentuk aglomerasi yang diteliti ditemukan bahwa proses terbentuknya 
klaster yang berkembang dari sentra menjadi klaster dengan strata 
berkembang karena adanya perkembangan permintaan yang kemudian 
mendorong terjadinya upaya peningkatan kemampuan produksi yang 
ditunjukkan dengan penggunaan teknologi dan adanya upaya untuk 
melakukan inovasi. Peningkatan kebutuhan permintaan yang lebih 
besar dari kapasitas produksi mendorong dan menciptakan  efisiensi 
mereka untuk bekerjasama dengan pengusaha sejenis atau yang disebut 
dengan kerjasama vertikal. Sedangkan dalam upaya lain dilakukan 
dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha tidak sejenis yang 
disebut dengan horisontal linkage. Sedangkan untuk pengembangan 
inovasi, penggunaan teknologi dan aksesibilitas mereka memanfaatkan 
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institutional lingkage yang berupa jasa layanan bisnis, akan tetapi 
untuk jasa penunjang hampir tidak ada yang berada dalam satu wilayah 
dengan keberadan klaster.  Keputusan untuk membuat konektivitas 
tersebut adalah berdasarkan pertimbangan ekonomis, sehingga ketika 
konektivitas tersebut menimbulkan biaya yang tinggi mereka tidak 
akan mengambil resiko dengan mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu 
dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya klaster ideal/mature 
karena jasa layanan penunjang, lembaga penelitian tidak berada pada 
wilayah kerja klaster. Proses munculnya usaha inti dalam satu lokasi 
serta usaha penunjang yang dibutuhkan, dan menjalin kerjasama 
bertujuan untuk mencapai skala ekonomis yang saling 
menguntungkan.  

Proses perkembangan ke arah stratifikasi membentuk pola 
tertentu yang dapat diidentifikasikan dari : 

1. Institusional Linkage yang terbentuk, yang terbentuk dari pola 
hubungan horisontal, vertikal dan institusi 

2. Perubahan dalam hal Inovasi dan perkembangan orientiasi pasar 
yang terjadidi dalam klaster, yang kemudian berimbas pada 
terciptanya efisiensi ekonomi. 

Diakui dalam penelitian ini tidak memasukkan unsur persaingan usaha, 
sehingga tidak dapat dilihat apakah ada unsur variabel  non ekonomi 
yang turut memberikan pengaruh terhadap tahapan perkembangan 
sebuah aglomerasi.   


