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METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Penyusunan Kajian Daya Saing 

Produk Klaster Unggulan Kota Salatiga tahun 2016 iniadalah Metode Deskriptif-

Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting 

di lapangan berkaitan dengan Produk yang berpotensi menjadi Unggulan Kota 

Salatiga. Kemudian dilakukan analisis untuk menentukan manakah produk yang 

sudah dapat unggulan atau masih bersifat potensial.  

 

3.2. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian Penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan 

Kota Salatiga tahun 2016 ini terbagi dalam empat tahapan (Gambar 3.1).  

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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Tahap Persiapan menyusun proposal penelitian terutama berkenaan dengan 

penentuan maksud dan tujuan penelitian, batasan produk unggulan, tahapan 

penelitian dan pemaparan berbagai versi produk unggulan yang dihasilkan dari 

penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian Bappeda (2010); Bank Indonesia Jateng 

(2013) dan  Disperindag (2015).  

Tahap pertama melakukan FGD pertama dengan tujuan melakukan sosialisasi 

adanya kegiatan Penyusunan Kajian Daya Saing Produk Klaster Unggulan Kota 

Salatiga tahun 2016, penyamaan persepsi  batasan produk unggulan; dan identifikasi 

produk yang berpotensi menjadi unggulan Kota Salatiga.  FGD dilakukan pada 

tanggal 19 Februari 2016 dengan dihadiri baik dari pihak SKPD  antara lain Bappeda, 

Disperindagkop, Bagian Perekonomian dan Disnaker maupun dari para pelaku usaha 

yang bergerak dalam klaster susu, makanan, konveksi, bordir dan tekstil, sapu dari 

ban bekas dan produk hasil olahan dari sampah.  

Selain FGD, pada tahap pertama juga dilakukan penyusunan kriteria produk 

unggulan dan penyusunan daftar calon produk unggulan. Kemudian pada tanggal 29 

Februari 2016 – 4 Maret 2016 dilakukan survey pendahuluan terhadap delapan 

produk yang kemungkinan menjadi produk unggulan terkait dengan sumber pasokan 

bahan baku, ketersediaan bahan baku, jangkauan pemasaran dan prospek usaha. 

Survey pendahuluan dilakukan pada usaha Yougurt Memory 84, Susu Kedelai dan 

Aneka Jus Citra Rasa, Kripik Paru Merak, Enting-Enting Gepuk Dua Pohon Kelapa, 

Kerajinan Panahan, Batik Plumpungan, Suhada Bordir, Ribel Konveksi.  

 

Tabel 3.1. Hasil Survey Pendahuluan 

Usaha Sumber Bahan 

Baku 

Ketersediaan 

Bahan Baku 

Jangkauan 

Pemasaran 

Prospek 

Usaha 

Yougurt Memory 84 Lokal (Salatiga) Tersedia 

dengan mudah 

Salatiga 

Semarang 

Sangat 

Bagus 

Susu Kedelai dan 

Aneka Jus Citra 

Rasa 

Lokal (Salatiga) Tersedia 

dengan mudah 

Salatiga Sangat 

Bagus 

Kripik Paru Merak Salatiga, Ampel, 

Temanggung, 

Magetan 

Sulit Yogyakarta, 

Magelang, Solo, 

Salatiga 

Sangat 

Bagus 

Kerajinan Panahan Batu Malang, 

Klaten 

Sulit Dalam dan Luar 

Negeri 

Sangat 

Bagus 

Batik Plumpungan Pekalongan, Solo Tersedia 

dengan mudah 

Surabaya, 

Bandung 

Sangat 

Bagus 
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Tabel 3.1. Hasil Survey Pendahuluan 

Usaha 
Sumber Bahan 

Baku 

Ketersediaan 

Bahan Baku 

Jangkauan 

Pemasaran 

Prospek 

Usaha 

Enting-Enting 

Gepuk Dua Pohon 

Kelapa 

Lokal (Salatiga) Sulit Yogyakarta, 

Madiun, Tegal, 

Bandung, 

Salatiga, 

Pontianak 

Bukittinggi 

Sangat 

Bagus 

Suhada Bordir Salatiga, 

Semarang, Solo, 

Ambarawa 

Tersedia 

dengan mudah 

Dalam dan Luar 

Negeri 

Sangat 

Bagus 

Ribel Konveksi Batang, Solo Tersedia 

dengan mudah 

Nasional Sangat 

Bagus 

 

Hasil survey pendahuluan menunjukkan bervariasinya kondisi dari masing-masih 

usaha. Sumber bahan baku diperoleh dari sekitar Kota Salatiga, diluar Kota Salatiga 

namun masih dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah bahkan untuk kerajinan panahan 

bahan baku diperoleh dari Jawa Timur. Ketersediaan bahan baku juga menunjukkan 

hasil yang bervariasi, sebagian mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku 

namun sebagian yang lain tidak mengalami masalah dalam ketersediaan bahan 

baku. Jangkauan pemasaran menunjukkan ada yang masih dalam wilayah Kota 

Salatiga, sebagian lainnya menunjukkan wilayah pemasaran yang berada di sekitar 

wilayah Jawa Tengah, namun demikian terdapat usaha yang wilayah pemasarannya 

secara nasional bahkan sudah ekspor. Jawaban yang seragam diungkapkan oleh 

semua pelaku usaha bahwa prospek usahanya masih sangat bagus. 

Tahap Kedua, berdasarkan hasil FGD disusunlah sebuah pedoman survey 

(kuesioner) yang merupakan sebuah acuan untuk pengumpulan data primer 

dilapangan. Hasil dari analisis data primer ini adalah tersusunnya usulan produk 

unggulan Kota Salatiga. 

Tahap Ketiga,  selanjutnya usulan produk  unggulan  dilakukan validasi melalui Focus 

Group Discussion (FGD) yang melibatkan SKPD terkait dan pelaku usaha. Tahap 

Kempat, setelah ditetapkan produk unggulan maka langkah berikutnya. menyusun 

strategi pengembangannya 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Untuk kepentingan penyusunan instrumen perlu terlebih dahulu menentukan indikator 

produk unggulan. Penentuan indikator produk unggulan Kota Salatiga didasarkan 

pada hasil telaah terhadap batasan produk unggulan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, 

Disperindag Jawa Tengah. Pada prinsipnya produk unggulan memiliki dua kata kunci 

yaitu unggul sumber daya dan unggul dalam daya saing atau pasar. Selanjutnya dua 

kata kunci tersebut dijabarkan kedalam sembilan elemen, meliputi; (1) dukungan 

bahan baku; (2) bahan penolong; (3) tenaga kerja trampil; (4) ketersedian sarana 

produksi; (5) ketersedian tehnologi produksi; (6) nilai tambah; (7) pasar ; (8) 

keterkaitan dengan usaha yang lain (backward dan forward)  (9) dukungan instansi 

terkait dan (10) standart / sertifikat produk 

a. Menentukan bobot masing-masing indikator berdasarkan tingkat kepentingannya 

untuk kemajuan klaster.   

Dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan masing-masing elemen untuk 

kemajuan industri berbeda-beda maka tiap elemen diberikan bobot yang berbeda. 

Elemen yang menjadi faktor krusial untuk kemajuan suatu industri diberi bobot 

yang relatif besar. Misalnya dukungan bahan baku, pasar (daya saing) dan 

tenaga kerja (lihat tabel 3.2). 

b. Menentukan skor masing-masing indikator.  

Menggunakan skor dengan  rentang 1 sampai dengan 10 yang menunjukan 

kondisi masing-masing kriteria mulai skor 1 yang sangat kurang mendukung 

hingga bergerak skor 10 yang sangat mendukung. 

 

Sangat tidak mendukung                    sangat mendukung 

1            2             3            4       5        6        7        8          9        10 
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Tabel 3.2.Indikator Produk Unggulan 

No Indikator Bobot Skor Total  

1 Bahan baku 17%     

  a. Ketersediaan bahan baku lokal   

  

  b. Proposi  penggunaan bahan baku lokal   

  

2 Bahan Penolong 5% 

  

  a. Ketersediaan bahan penolong       

  b. Proposi  penggunaan bahan penolong       

3 Tenaga Kerja 15%     

  a. Ketersedian tenaga kerja terampil       

  b. Penyerapan tenaga kerja      

4 Ketersedian Sarana produksi 5%     

5 Ketersedian Teknologi Produksi 5%     

7 Nilai tambah 15%     

6 Pasar 20%     

  a. Pangsa Pasar       

  b. Pertumbuhan penjualan        
 

c. Prospek pemasaran 

   

  d. Peluang memasuki pasar ekspor       

  e.  Jangkuan wilayah pemasaran         

8 Memiliki banyak kaitan dengan berbagai jenis usaha 

yang lain (backward dan forward lingkages)  

8%     

9 Dukungan institusi/lembaga   5% 

  

10 Standart/ Sertifikasi Produk 5% 

  

Sumber:  Dipsperindag Provinsi Jawa Tengah, 2015 

 

 

3.4. Pengukuran Data 

Kesepuluh indikator produk unggulan  diukur dengan menggunakan dua pendekatan 

yaitu pendekatan persepsional  dan pendekatan kuantitatif.  Pendekatan persepsional 

adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi dari responden. Pendekatan 

persepsional digunakan untuk indikator ketersediaan bahan baku lokal, proporsi 

penggunaan bahan baku lokal, ketersediaan bahan penolong, proporsi penggunaan 

bahan penolong, ketersediaan tenaga kerja terampil, penyerapan tenaga kerja, 

ketersediaan sarana produksi, ketersediaan teknologi produksi, pangsa pasar, 
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prospek penjualan, peluang memasuki pasar ekspor, keterkaitan dengan berbagai 

jenis usaha lain, dukungan institusi serta sertifikasi produk.  

Sementara, pendekatan kuantitatif digunakan untuk indikator nilai tambah, 

pertumbuhan penjualan serta jangkauan pemasaran. Nilai tambah diukur melalui 

selisih antara omset dengan kebutuhan atas bahan baku. Pertumbuhan penjualan 

diukur dengan membandingkan antara penjualan tahun 2015 dengan penjualan tahun 

2014. Nilai tambah diukur dengan persamaan berikut: 

 

        Nilai tambah = Omset – Kebutuhan bahan baku………………………………………..(1) 

        Pertumbuhan Penjualan = Penjualan 2015 – Penjualan 2014 

            Penjualan 2014                   ………………………(2) 

 

Indikator untuk jangkauan pemasaran diukur dengan memberikan skor dari 

jangkauan pemasaran yang telah terjadi, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Skor Jangkauan Pemasaran 

Jangkauan Skor 

Sekitar Salatiga 1 

Jawa Tengah  2 

Pulau Jawa 3 

Luar Pulau Jawa 4 

Ekspor 5 

 

  

3.5 Pengumpulan data  

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh intansi terkait 

berkaitan dengan gambaran umum produk UMKM Kota Salatiga yang berpotensi 

menjadi produk unggulan. Selain itu juga menggunakan data primer yang diperoleh 

melulai survey lapangan.  Survey ini untuk mengisi skor 1 sampai dengan 10  atas 

indikator produk unggulan, yang melibatkan surveyor pada  pelaku usaha yang telah 

teridentifikasi memiliki potensi menjadi produk unggulan Salatiga.  

Mengingat jenis produk UMKM di Kota Salatiga cukup banyak dan tidak 
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dimungkinkan untuk diteliti semua maka  perlu dilakukan penyaringan awal terhadap 

produk UMKM yang berpotensi menjadi unggulan.  Untuk kepentingan penyaringan 

tersebut dilakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya berkenaan 

dengan produk unggulan Kota Salatiga yang bersumber dari penelitian Bappeda 

pada tahun 2010, Bank Indonesia pada tahun 2014 dan Disperidag Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2015 serta selain itu juga dilakukan FGD dengan para pelaku 

usaha dan dinas teknis. Adapun hasil penyaringan potensi produk unggulan tersebut 

sebagai berikut; 

 

Tabel. 3.4 Daftar sementara Potensi Produk Unggulan Kota Salatiga Klaster Industri 

No Produk 

Unggulan Berdasarkan 

Bappeda (2010) * BI (2014)* Disperindag (2015)* 

1 Kerajinan V V V 

 a. Kerajinan Bambu  V V V 

 b. Kerajinan Batuk V V V 

 c.Panahan*** V V V 

2 Makanan Olahan  V V V 

 a. Kripik*** V V V 

 b. Abon V V V 

 c. Singkong V V V 

 d. Kedelai*** V V V 

 e. Enting-enting*** V V V 

3 Batik, Bordir dan Konveksi*** V V - 

4 Makanan Olahan Ikan V - V 

5 Susu Olahan*** V V - 

6 Tahu - V - 

7 Jamu - - V 

8 Kue Basah - - V 

9 Sirup - - V 

10 Produk  dari ban bekas **) - - - 

Keterangan : *) tanda centang menunjukan produk unggulan pada penelitian tertentu 
                      **) hasil informasi FGD 
                    ***) telah dilakukan survey pendahuluan dan berpotensi sebagai produk unggulan Kota 

Salatiga 
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Tabel. 3.4 Daftar sementara Potensi Produk Unggulan Kota Salatiga Klaster 

Pertanian 

No Produk 

Unggulan Berdasarkan 

Bappeda (2010) * BI (2014)* 
Disperindag 

(2015)* 

1 Ubi - V - 

2 Pisang - V - 

3 Jahe - V - 

4 Alpukat - V - 

5 Kapulaga - V - 

6 Cengkeh - V - 

7 Nila - V - 

8 Karper - V - 

9 Ayam Ras Petelur - V - 

10 Ayam Ras Negri - V - 

11 Kambing - V - 

12 Padi V V - 

13 Salak V V - 

14 Kelapa V V - 

15 Kopi V V - 

16 Lele V V - 

17 Cabe V - - 

18 Kacang Panjang V - - 

19 Rambutan V - - 

20 Ketela - V - 

21 Jagung - V - 

22 Sapi Perah V V  
Keterangan : *) tanda centang menunjukan produk unggulan pada penelitian tertentu 

                       

Dengan mempertimbangkan ketersebaran  jenis potensi produk unggulan diatas, 

keterwakilan dan ketersedian sumberdaya maka tiap jenis produk unggulan akan 

diambil maksimal lima pelaku usaha yang akan diambil sebagai sebagai responden. 

Adapun kriteria pemilihan responden adalah pelaku usaha yang usahanya relatif maju 

dan berwawasan luas serta kooperatif sehingga diperoleh data yang valid dan 

representatif. Sementara, untuk jenis produk unggulan di klaster pertanian, dengan 

pertimbangan keterwakilan dari pelaku usaha, maka responden yang digunakan 

adalah tim teknis dari sektor terkait. 
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 3.6  Analisis Data 

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan analsis yang terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu;  

1. Perhitungan total skor, yang dilakukan dengan mengalikan antara nilai bobot 

masing – masing variabel dengan nilai skor tiap indikator. Adapun perhitungan 

total skor dapat dinyatakan dalam formula berikut;  

 

i=n 

 Total Skor =  Σ (bobot i x skor i) …………………………………………………(3) 

   i=1  

 

2. Penentuan posisi produk, proses penentuan posisi unggulan menggunakan 

pendekatan empat kuadran yang menunjukan tingkat perkembangan masing-

masing produk. Selain itu dengan adanya stratifikasi memungkinkan kebijakan 

disampaikan per kelompok sasaran. Adapun jenis klasifikasi  yang digunakan 

akan mengacu pada  aspek sumber (resources driven ) atau backward 

linkages dan aspek pasar (market driven) atau forward linkages. Aspek 

sumber atau backward yang terdiri indikator 1 sampai dengan 7. Sementara 

aspek pasar atau forward yang terdiri dari indikator 8 sampai 10. Selanjutnya 

tahapan stratifikasi sebagai berikut; 

(a) menentukan total bobot aspek sumber daya sebesar 0,62, dan sisanya 

aspek forward atau pasar sebesar 0,38 (lihat bobot di tabel 3.2) 

(b) menentukan total skor maksimal masing- masing aspek. Untuk aspek 

sumber daya total skor maksimal 0,62 x 10 = 6,2. Sedangkan aspek pasar 

total skor maksimal 0,38 x 10 =  3.8  

(c) membuat matrik (2x2) yaitu membagi aspek sumber daya dan pasar 

menjadi dua kategori  tinggi vs rendah. Untuk kepentingan tersebut maka 

perlu dibuat kategori sebagai berikut; 

- aspek sumber daya masuk kategori tinggi jika total skor diatas 4.34 

(70% dari total skor maksimal)  

- aspek  pasar masuk kategori tinggi jika total skor diatas 2.66 (70% 

dari  total skor maksimal) 

(d) Membuat jenis strata yang terbagai dalam tiga kelompok sebagai berikut : 
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- Produk Unggulan : jika aspek sumber dan aspek pasar adalah 

tinggi 

- Produk Potensial  

o potensial sumber : jika aspek sumber tinggi tetapi aspek 

pasar rendah 

o Potensial pasar   : jika aspek sumber rendah tetapi aspek 

pasar tinggi 

- Produk Tertinggal : jika aspek sumber dan aspek pasar adalah 

rendah 

Berdasarkan  pengelompokan diatas maka dapat disusun matrik posisi industri 

unggulan bebagai beriikut  

ASPEK PASAR 

                                       Tinggi                                     Rendah 

 

     Tinggi 

      4.34 

  Rendah 

 

   

                     2,66  

Gambar 3.2 Matrik Posisi Produk Unggulan 
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