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1. BAB VI 

2. PENUTUP 
 

Kesimpulan 

Atas dasar analisis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari 
hasil penelitian ini yaitu :  

Pertama, Berdasarkan tingkat kepentingan maka unsur yang 
paling penting dalam untuk melihat eksistensi sebuah klaster adalah 
konektivitas. Namun pada kenyataannya klaster yang ada 
menunjukkan bahwa konektivitas mereka masih sangat lemah.   
Kemudian untuk melihatperkembangan klaster ada 5 variabel penting 
yang harus dipertimbangkan yaituPerkembangan orientasi pasar, 
Inovasi, Institusional Linkage, Keuntungan dan Usia Aglomerasi. 
Variabel yang tidak relevan digunakan untuk menilai stratifikasi 
klaster adalah bentuk Jumlah Unit Usaha, kondisi permintaan dan 
Distribusi Nilai tambah.  

Kedua, Hasil analisis menggunakan analisis kluster, sampel 
terbagi menjadi 3 kelompok aglomerasi, yaitu sentra, Domrant/Statis, 
dan Berkembang/Growth. Pada strata perkembangan sentra variabel 
pembentuk adalahKeuntungan dan Usia Aglomerasi. Pada strata 
perkembangan Statis/Dormant semua variabel tidak menunjukkan arah 
perkembangan yang positif. Sedangkan pada strata tumbuh seluruh 
variabel perkembangan menunjukkan nilai positif pada arah 
perkembangan  klaster, kecuali Usia Klaster. Namun tidak ada bentuk 
klaster yang ideal dari sampel klaster yang diambil di Jawa Tengah, 
oleh sebab itu tidak ditemukan klaster yang berada pada strata 
Dewasa/Mature, sebagaimana diketahui bahwa  klaster ideal adalah 
klaster dimana semua konektivitas yang lengkapberada dalam klaster 
dan mendukung kegiatan usaha inti dan sub-inti.  

Ketiga, Stratadapat mengalami perubahan dari sentra menjadi 
bentuk Klater dan kemudian berkembang ditunjukkan dengan 
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bertambahnya jumlah inti dari skala kecil menjadi besar. Selanjutnya 
dalam klaster akan muncul usaha sub-inti dan penunjang yang sesuai 
dengan kebutuhan inti. Perkembangan skala usaha dan jumlah unit 
usaha akan menentukan pertumbuhan klaster pada arah yang berbeda-
beda.  

Keempat, rendahnya konektivitas atau bahkan tidak adanya 
konektivitas dalam suatu aglomerasi usaha industri menunjukkan 
bahwa kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai klaster. Unsur 
kerjasama atau hubungan bisnis yang terspesialisasi menjadi ukuran 
utama untuk menentukan sebuah aglomerasi dapat dikatakan sebagai 
sentra, calon klaster atau klaster pada step / tahapan perkembangan 
tertentu. Hubungan yang terjadi antar perusahaan dalam klaster dapat 
bersifat horisontal atau vertikal. Bersifat horisontal melalui mekanisme 
produk jasa komplementer, penggunaan berbagai input khusus, 
teknologi atau institusi. Sedangkan sifat vertikalnya dilakukan melalui 
rantai pembelian dan penjualan antara pengusaha yang lebih besar 
dengan usaha yang lebih kecil atau subkontraknya. 

Menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 
ini maka kesimpulan kelima, kegagalan strategi kebijakan dalam 
pengembangan Klasterdisebabkan karena lemahnya kelembagaan 
dalam klaster sehingga tidak tercipta kekuatan kolektif yang 
mendorong keinginan untuk tumbuh bersama, yang ada adalah 
keinginan individu untuk mendapat keuntungan pribadi dari kebijakan 
yang sedang diimplementasikan.  Seiring dengan berjalannya waktu 
(dilihat dari usia klaster) Strategi Kebijakan pemerintah telah gagal 
mendorong perkembangan aglomerasi sederhana (sentra) menjadi 
klaster yang ideal, karena aglomerasi yang sudah lama menurun 
perkembangannya kearah statis/dormant.  

 

Implikasi Teoretis dan Praktis 

Pertama, bagi akademisidefinisi klaster dan strata perkembangan 
klaster bukan sebuah konsep yang benar-benar eksak/pasti terlebih lagi 
bila dikaitkan dengan lokasi penelitian. Teori klaster  yang sudah ada 
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dikonsepkan  dari kondisi ideal sistem aglomerasi di dunia barat, 
dimana latar belakang budaya berpengaruh terhadap perilaku ekonomi, 
yang sudah barang tentu bahwa kondisi tersebut  berbeda dengan 
Indonesia. Oleh sebab itu bagi penelitian selanjutnya yang akan 
mengkaji perkembangan dan stratifikasi  klaster variabel non ekonomi 
(aspek sosiologi, budaya, iklim bisnis, organisasi) dapat menjadi 
pertimbangan untuk mengukur tingkat perkembangan dan stratifikasi 
klaster.   

Ketiga, Secara praktis manfaat dari klaster bagi UMKM antara 
lain adalah Efisiensi mengurangi biaya transportasi dan transaksi, 
meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif, dan 
memungkinkan terciptanya inovasi. Klaster UKM merupakan salah 
satu cara terbaik untuk mengorganisasikan industri sehingga lebih 
memudahkan  untuk merumuskan kebijakan  dan program karena 
lebih terintegrasi dan terfokus. Kebijakan umum yang perlu 
diperhatikan sehubungan dengan pembentukan klaster adalah 
memperkuat industri-industri yang terdapat dalam rantai nilai (value 
chain) yang mencakup industri inti (core industry), industri 
pendukung (supporting industries), dan industri-industri terkait 
(related industries), sehingga  dapat mendorong  peningkatan 
keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. 

Keempat, Kebijakan dan strategi pengembangan  klaster  dalam 
upaya seharusnya disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi 
apakah sebuah klaster berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih 
besar dan kuat atau tidak. Pembentukan klaster dapat dilakukan 
dengan mempertimbangkan persyaratan bahwa aglomeasi tersebut 
berpotensi untuk dikembangkan dari sentra menjadi klaster awal dan 
dikembangkan menjadi klaster yang dewasa. Intervensi dapat 
dilakukan dengan mempertimbangkan pola perkembangan yang terjadi 
secara alamiah, ini akan lebih baik karena dengan intervesi yang 
berlebihan dan dipaksakan, mengakibatkan kegagalan.  


