
1 

 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

perekonomian nasional maupun regional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai 

data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam 

perekonomian. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap 

sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta Kementrian Koperasi 

dan UKM, jumlah UMKM di Jawa Tengah tercatat 3.792.071 unit atau setara dengan 

99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga 

kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak 

kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. 

Sektor UMKM menyerap 7.809.782 orang atau 49% dari total angkatan kerja yang 

bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni 

sebesar 57% dari total PDB (BPS, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perekonomian Jawa Tengah ditopang oleh pertumbuhan UMKM. 

Kontribusi UMKM tersebut bukan hanya ditingkat nasional tetapi juga dapat terjadi di 

tingkat daerah termasuk di Kota Salatiga. Misalnya selama tahun 2012-2014, 

pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga yang senantiasa mengalami pertumbuhan 

diatas 5% pertahun tidak bisa dilepaskan dari peran UMKM yang berjumlah 1.319 

pada tahun 2015.  
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                    Sumber: Potret Perekonomian Kota Salatiga 2014, 2015 

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga 2012 – 2014 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,95 persen dan menjadi 6,09 persen di 

tahun 2013, serta pertumbuhan di tahun 2014 sebesar 5,23 persen. Peningkatan 

angka laju pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh tiga sektor dominan sebagai 

penggerak roda perekonomian Kota Salatiga yang memiliki PDRB tertinggi yakni 

sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor 

Jasa-jasa. Kontribusi PDRB persektor terhadap PDRB totral Kota Salatiga 

ditunjukkan dalam tabel 1.1. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor dengan kontribusi PDRB tetinggi selama tahun 

2012-2014 adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi 25.75% pada tahun 2012, 

24.85% pada tahun 2013 dan 24.95% pada tahun 2014. Sedangkan Kontribusi 

tertinggi kedua setelah sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan, hotel dan 

restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012 memiliki 

kontribusi terhadap total PDRB Kota Salatiga sebesar 18.63%, 19.34% pada tahun 

2013 dan 19.40% pada tahun 2014. Kontribusi tertinggi selanjutnya setelah sektor 

perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor industri pengolahan yang memiliki 

kontribusi PDRB sebesar 16.88% pada tahun 2012, 17.04% pada tahun 2013 dan 

16.73% pada tahun 2014. 

 



3 

 

 

Tabel 1.1. Kontribusi PDRB Persektor terhadap PDRB Kota Salatiga 

Tahun 2012-2014 

Sektor Tahun 

2012 2013 2014 

Pertanian 5.21 4.98 4.97 

Pertambangan & Penggalian 0.05 0.04 0.04 

Industri Pengolahan 16.88 17.04 16.73 

Listrik, Gas & Air Bersih 5.86 6.02 6.00 

Bangunan 6.09 6.06 6.10 

Perdagangan, Hotel & Restoran 18.63 19.34 19.40 

Pengangkutan & Komunikasi 11.44 11.38 11.52 

Keuangan, Persewaan & Jasa Perush 10.12 10.29 10.30 

Jasa-Jasa 25.72 24.85 24.95 

PDRB 100 100 100 

            Sumber: Potret Perekonomian Kota Salatiga 2014, 2015 

 

Selain itu terdapat linearitas antara jumlah UMKM terhadap kontribusi PDRB 

persektor. Jumlah UMKM terbanyak berada pada tiga sektor penyumbang terbesar 

PDRB yaitu sektor jasa-jasa ; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor 

industri pengolahan. Sektor pertanian memiliki jumlah usaha terbesar ketiga setelah 

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel & restoran namun bukan 

merupakan penyumbang PDRB yang signifikan sebab omset untuk sektor pertanian 

belum sebesar sektor lainnya. Dari sisi omset UMKM Kota Salatiga tiga sektor 

penyumbang PDRB tertinggi adalah industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel 

dan restoran dan sektor jasa-jasa. Dengan demikian, selain jumlah UMKM, ternyata 

omset usaha UMKM juga linear dengan penyumbang PDRB 
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Tabel 1.2. Jumlah Usaha dan Omset UMKM Kota Salatiga Persektor 

Sektor 

Jumlah Usaha Omset 

Jumlah   % Jumlah % 

Pertanian 215 16.30%     5,059,493,600  3.46% 

Pertambangan & Penggalian 5 0.38%     1,418,000,000  0.97% 

Industri Pengolahan 681 51.63%   64,154,678,000  43.87% 

Listrik, Gas & Air Bersih 3 0.23%          47,200,000  0.03% 

Bangunan 12 0.91%     3,215,302,000  2.20% 

Perdagangan, Hotel & Restoran 227 17.21%   59,446,078,520  40.65% 

Pengangkutan & Komunikasi 1 0.08%        104,166,000  0.07% 

Keuangan, Persewaan & Jasa Perush 1 0.08% 
 

0.00% 

Jasa-Jasa 174 13.19%   12,781,402,000  8.74% 

Total 1319 100.00% 146,226,320,120  100.00% 

Sumber: Bappeda, 2015, diolah 

 

Pertumbuhan jumlah UMKM Kota Salatiga menunjukkan hal yang menggembirakan. 

Jumlah UMKM berkembang pesat dari sejumlah 579 pada tahun 2011 bertumbuh 

menjadi 1319 pada tahun 2015 atau bertumbuh 127.8% selama kurun waktu empat 

tahun terakhir. 
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Sumber: Bappeda, 2015, diolah 

Grafik 1.2. Jumlah UMKM Kota Salatiga 2011-2015 
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Mencermati peran dan pertumbuhan UMKM tersebut, sudah sewajarnya jika 

stakeholders mulai dari pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun 

masyarakat luas  berkepentingan dalam upaya pengembangan  UMKM. Salah satu 

pendekatan yang dikenal luas untuk mengembangkan UMKM di daerah termasuk 

Kota Salatiga adalah pendekatan klaster. Melalui pendekatan klaster dimungkinkan 

dikembangkannya strategi pengembangan multisektoral karena strategi ini memberi 

tekanan pada mata ratai hubungan antar UMKM yang saling terkait dan bersinergi  

untuk menciptakan efisiensi kolektif.  Selain itu, sebagai dampak dari aktivitas usaha 

yang saling bersinergi akan tercipta lingkungan usaha yang kondusif bagi para pelaku 

UMKM  dalam meningkatkan daya saingnya.   

Bardasarkan hasil kajian Bappeda Kota Salatiga tahun 2015 terhadap 8 klaster, 

sebagian besar klaster di Salatiga tersebut berada berada strata berkembang, kecuali 

satu jenis usaha yaitu usaha kelinci yang berada pada strata tertinggal. Meskipun 

sebagian besar berada pada strata berkembang tetapi skornya rendah, yakni 

dibawah 3,00. Hal ini menunjukan bahwa UMKM di Kota Salatiga baik dari aspek 

produksi dan aspek pemasaran masih memerlukan banyak dukungan dari pihak 

stakeholders untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan agar lebih dapat 

berkembang kearah strata yang tinggi. Meskipun demikian pemerintah Kota Salatiga 

menghadapi keterbatasan sumber daya pembangunan sehingga tidak 

memungkinkan semua jenis komoditas/produk UMKM yang telah dikembangkan 

melalui klaster dapat diperhatikan dan dikembangkan lebih lanjut dalam waktu yang 

bersamaan. Oleh karena itu diperlukan identifikasi jenis produk UMKM yang dapat 

dijadikan Unggulan Daerah Kota Salatiga dan kemudian menjadi skala prioritas 

pengembangan.  

Dengan adanya skala prioritas pengembangan maka Pemerintah Kota Salatiga dapat 

melakukan program pengembangan yang lebih fokus dan terarah pada produk 

unggulan UMKM. Diharapkan keberadaan keberadaan produk unggulan daerah 

selain dapat menjadi lokomotif pertumbuhan daerah, juga  dapat digunakan oleh 

Pemerintah Kota Salatiga untuk menunjukan bahwa daerahnya pro-investasi. 

Pemerintah Kota Salatiga bukan hanya berkepentingan membangun citra bahwa 

daerahnya ramah terhadap kehadiran investor dengan segala atribut insentif baik 

dalam bentuk fasilitas fiskal maupun non fiskal tetapi juga memiliki produk unggulan 

yang layak dijadikan sasaran masuknya investasi.  
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Tabel 1.3 Strata Klaster Kota Salatiga 

No. Nama Klaster Total Skor *) Strata **) 

1 Batik, Bordir, dan Konveksi 2.89 Berkembang 

2 Kelinci 2.30 Pemula 

3 Kerajinan 2.79 Berkembang 

4 Makanan Olahan 2.92 Berkembang 

5 Makanan Olahan Ikan 2.52 Berkembang 

6 Pupuk Organik 2.82 Berkembang 

7 Sapi 2.89 Berkembang 

8 Susu 2.79 Berkembang 

   Sumber       : Data Primer, 2015 

                 Keterangan :  *) Skor kali bobot indikator, masing-masing bobotnya berbeda  

                                        **)  skor 1 – 2,33 (pemula); 2-34 – 3,65 (berkembang) an 3,66 – 5 (maju) 

 

Pemerintah Kota Salatiga  dalam menetapkan jenis produk unggulan harus 

menggunakan kriteria yang objektif. Terdapat beberapa usulan kriteria antara lain 

berdasarkan Surat Edaran Mendagri 2009, Penelitian Bank Indonesia dan 

Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Apapun kriteria yang digunakan, produk 

unggulan harus memiliki daya saing  yang tinggi di pasar, memiliki dukungan sumber 

daya  dan mampu menjadi lokomotif penggerak sektor riil mulai dari hulu hingga hilir, 

yaitu industri pengolah komoditas primer hingga industri yang menghasilkan produk 

jadi sehingga menciptakan rentetan rantai ekonomi yang menciptakan nilai tambah 

yang besar. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian 

a. Maksud Penelitian  

Penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan Kota Salatiga 

dimaksudkan sebagai landasan bagi pemangku kepentingan dalam 

menentukan skala prioritas UMKM di Kota Salatiga untuk diberikan program 

pembinaan dan pengembangan. 

b. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan 

Kota Salatiga adalah sebagai berikut 

1. Memperbaruhi produk unggulan Kota Salatiga 
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2. Menyusun strategi pengembangan terhadap produk unggulan daerah 

yang dihasilkan Kota salatiga 

 

1.3.Hasil yang Diharapkan 

1. Tersusunnya hasil identifikasi terhadap produk unggulan daerah yang 

dihasilkan Kota Salatiga 

2. Tersusunnya strategi pengembangan terhadap produk unggulan daerah 

yang dihasilkan Kota Salatiga. 

 

1.4.Lingkup Penelitian 

Lingkup penel it ian “Penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan 

Kota Salatiga tahun 2016” meliputi :  

1. Lingkup Wilayah : Kegiatan Penyusunan Kajian Daya Saing Produk 

Klaster Unggulan Kota Salatiga ini mencakup seluruh wilayah 

administratif Kota Salatiga 

2. Lingkup Kegiatan: Kegiatan Penyusunan Kajian Daya Saing Produk 

Klaster Unggulan Kota Salatiga meliputi beberapa aktivitas yaitu: 

a. Fokus penelitian tidak terbatas pada 8 Klaster yang saat ini dibina 

oleh BAPPEDA Kota Salatiga. 

b. Pengumpulan data primer dan sekunder potensi unggulan daerah 

yang dihasilkan Kota Salatiga. 

- FGD Pertama (Awal) dengan BAPPEDA, SKPD Terkait dan 

pelaku usaha Klaster untuk penyamaan persepsi dan identifikasi 

awal komoditas-komoditas dalam Klaster yang akan diteliti lebih 

jauh. 

- Pengumpulan data sekunder dari BAPPEDA dan SKPD terkait.  

- Indepth interview para pelaku usaha  

c. Penilaian dan analisis penetapan produk unggulan daerah Kota 

Salatiga dengan menggunakan acuan dari beberapa metode dan 

penelitian terdahulu. 
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d. Menganalisis permasalahan dan potensi unggulan daerah yang 

dihasilkan di Kota Salatiga. FGD Kedua untuk mendiskusikan hasil 

penilaian potensi unggulan (ranking), permasalahan yang ada, dan 

strategi-strategi pengembangan yang sudah dilakukan oleh SKPD 

terkait pada komoditas tersebut. 

e. Menyusun hasil Kajian. 

f. Diseminasi hasil (Draft Final Laporan) 

 

1.5.Sistematika Laporan 

Secara garis besar pokok penyajian laporan Penyusunan Kajian Daya Saing 

Produk Klaster Unggulan Kota Salatiga mengikuti sistematika sebagai berikut; 

Bab I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar 

belakang, maksud dan tujuan penelitian;  hasil yang diharapkan, 

lingkup penelitian dan sistematika laporan 

Bab II TELAAH PUSTAKA, bagian ini berisi kajian yang bersifat teoritis 

mengenai produk unggulan; klaster dan batasan UMKM 

Bab III METODE PENELITIAN, bagian ini dikemukakan secara garis 

besar mengenai jenis penelitian, tahapan penelitian, 

penyusunan instrumen, pengumpulan data dan analisis data 

Bab VI PRODUK UNGGULAN KLASTER INDUSTRI,   bagian ini berisi 

potensi sumber daya, potensi pasar dan matrik posisi produk 

unggulan pada klaster industri 

Bab V PRODUK UNGGULAN KLASTER PERTANIAN,   bagian ini 

berisi potensi sumber daya, potensi pasar dan matrik posisi 

produk unggulan pada klaster pertanian 

Ban VI STRATEGI PENGEMBANGAN,  bagian ini memaparkan 

identifikasi permasalahan produk unggulan dan strategi 

pengembangan produk unggulan 

Bab VII PENUTUP, bagian  ini berisi simpulan dan saran 

 


