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PRODUK  UNGGULAN  KLASTER 

INDUSTRI 
 

 

Menurut Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), klaster 

industri merupakan klaster yang terdiri dari produk unggulan daerah atau IKM 

yang berpotensi, memiliki keterkaitan yang kuat, memiliki keunikan lokal dan 

tersediaanya SDM yang memiliki ketrampilan.  Berdasarkan 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, maka produk inti dari klaster industri 

yang termasuk dalam daftar sementara produk unggulan dalam penelitian ini terdiri dari 

kerajinan bambu, kerajinan batok, kerajinan patung, kerajinan panahan, makanan olahan 

kripik, makanan olahan abon, makanan olahan singkong, makanan olahan kedelai, 

enting-enting, batik, bordir, konveksi, makanan olahan ikan, tahu, jamu, kue basah, sirup 

dan produk dari ban bekas. Jumlah UMKM, total omset dan total tenaga kerja masing-

masing produk diatas pada tahun 2015 tersaji dalam tabel 4.1 di bawah ini 

Tabel 4.1. Jumlah Unit Usaha, Total Omset dan Total Tenaga Kerja 

  

Jumlah 

Usaha Total Omset 

Total Tenaga 

Kerja 

Makanan Olahan Kripik 41   3.642.323.000  139 

Makanan Olahan Abon 9   3.859.851.000  74 

Makanan Olahan singkong 5   4.438.000.000  72 

Makanan Olahan Kedelai 5      550.000.000  8 

Makanan Olahan Ikan 5   1.075.000.000  31 

Enting-Enting 7      777.410.000  73 

Batik 5   1.806.000.000  31 

Bordir  5      239.400.000  12 

4 
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Tabel 4.1. Jumlah Unit Usaha, Total Omset dan Total Tenaga Kerja (lanjutan) 

  

Jumlah 

Usaha Total Omset 

Total Tenaga 

Kerja 

Konveksi 87 16.618.758.000  539 

Susu Olahan 3      450.000.000  22 

Kerajinan Kayu dan Bambu 5   1.012.160.000  31 

Kerajinan Batok 1       24.000.000  4 

Kerajinan Panahan 2       30.200.000  3 

Tahu 4     636.000.000  35 

Jamu 9     372.325.000  20 

Kue Basah 31   1.313.250.000  116 

Sirup 4       62.900.000  43 

Produk dari Ban Bekas 1   1.080.000.000  14 

              Sumber: Bappeda, 2015, diolah 

Jumlah usaha terbanyak adalah usaha konveksi yang berjumlah 87 unit usaha. 

Banyaknya unit usaha ini berbanding lurus dengan omset yang dihasilkan dan 

penyerapan tenaga kerja. Dengan jumlah unit usaha terbanyak, konveksi juga memiliki 

jumlah omset terbanyak pula yaitu sebanyak Rp 16.618.758.000 dan menyerap tenaga 

kerja sebanyak 539 tenaga kerja. Sementara itu, jumlah usaha yang paling sedikit atau 

satu unit usaha adalah kerajinan batok dan produk dari ban bekas. Selain memiliki jumlah 

usaha paling sedikit, kerajinan batok juga memiliki omset terendah yaitu Rp 24.000.000. 

Produk dari ban bekas memiliki omset yang cukup tinggi yaitu Rp 1.080.000.000 dan 

mampu menyerap 14 orang tenaga kerja.  

Berdasarkan populasi diatas, diambil beberapa sampel dalam rangka penentuan 

produk unggulan. Sebelum dilakukan penentuan produk unggulan untuk masing-

masing klaster terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai gambaran umum dari 

reponden penelitian dan gambaran umum atas indikator-indikator atas produk 

unggulan. 

 

4.1. Gambaran Umum Responden Penelitian 

Gambaran umum responden penelitian merupakan paparan dari profil responden yang 

diambil dalam penelitian ini. Secara umum, penelitian ini mengambil lima orang responden 

dari setiap produk inti yang diteliti, terkecuali untuk produk-produk inti yang jumlah 
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populasinya kurang dari lima, maka responden yang diambil adalah keseluruhan dari 

populasi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jumlah Responden Setiap Produk Inti Klaster Industri 

Produk Inti Jumlah % 

Makanan Olahan Kripik 5 6,75% 

Makanan Olahan Abon 5 6,75% 

Makanan Olahan singkong 5 6,75% 

Makanan Olahan Kedelai 5 6,75% 

Makanan Olahan Ikan 5 6,75% 

Enting-Enting 5 6,75% 

Batik 5 6,75% 

Bordir  5 6,75% 

Konveksi 5 6,75% 

Susu Olahan 3 3,75% 

Kerajinan Kayu dan Bambu 3 3,75% 

Kerajinan Batok 1 1,35% 

Kerajinan Panahan 2 2,70% 

Tahu 5 6,75% 

Jamu 5 6,75% 

Kue Basah 5 6,75% 

Sirup 4 5,40% 

Produk dari Ban Bekas 1 1,35% 

Total 74 100,0% 

Sumber: Data primer 2016 

Dari tabel 4.2 diatas terlihat penyebaran responden yang merata dari produk-produk 

unggulan yang diteliti yaitu antara empat sampai lima responden. Namun demikian, 

terdapat produk yang memiliki jumlah pengusaha yang terbatas yaitu hanya satu atau dua 

orang seperti produk dari ban bekas, kerajinan panahan dan kerajinan batok. Oleh sebab 

itu, untuk produk ban bekas, kerajinan panahan dan kerajinan batok  jumlah responden 

yang diteliti juga mengikuti jumlah pengusaha yang ada. 

Produk inti pada klaster industri ini memiliki rata-rata omset pada tahun 2014 dan 2015 

yang sangat bervariasi. Rata-rata omset pada tahun 2014 menunjukkan omset mulai dari 

Rp 12.000.000 sampai dengan Rp 1.423.200.000. Sedangkan pada tahun 2015 

menunjukkan omset mulai dari Rp 15.100.000 sampai dengan Rp 1.614.400.000 yang 
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ditunjukkan pada grafik 4.1. 

 

Sumber: Data primer 2016 

Grafik 4.1 Omset tahun 2014 – 2015 Produk Inti Klaster Industri 

 

Rata-rata responden memiliki omset pada tahun 2014 dan  2015 mulai dari puluhan juta 

yang terlihat pada produk bordir, kerajinan batok, kerajinan panahan, jamu dan sirup. 

Namun demikian, juga terlihat rata-rata omset yang mencapai nilai milyaran rupiah yang 

terlihat pada produk makanan olahan abon, makanan olahan singkong dan produk dari 

ban bekas. Hal ini menunjukkan bervariasinya rata-rata omset produk inti pada klaster 

industri. Berdasarkan UU No.20 2008 Bab IV pasal 6,  usaha mikro merupakan usaha 

yang  omsetnya kurang dari Rp 300 juta,  kemudian usaha kecil merupakan usaha 

yang omsetnya antara Rp 300 juta - 2,5 milyar, usaha menengah jika memiliki omset 

antara Rp 2,5 -  50 milyar dan usaha besar jika memiliki omzet diatas Rp 50 milyar. 

Dengan demikian, belum ada pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha 

skala menengah dan besar, sebab omset tertinggi pada tahun 2015 baru mencapai 

Rp 1.614.400.000. Dari sisi tenaga kerja, rata-rata responden dalam klaster industri 

memiliki tenaga kerja antara 1 – 20 orang tenaga kerja yang ditunjukkan dalam grafik 

4.2 
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Sumber: Data primer 2016 

Grafik 4.2 Rata-Rata Jumlah Tenaga Kerja Klaster Industri 

Perkembangan usaha produk inti pada klaster industri tidak terlepas dari bantuan dari 

dinas terkait maupun dari SKPD. Tercatat 16 dinas atau SKPD yang dipandang oleh para 

pengusaha memiliki keterlibatan dalam perkembangan usaha selama tahun 2015. Grafik 

4.3 dan 4.4 menunjukkan dinas atau SKPD yang terlibat dalam perkembangan usaha 

serta bentuk dari keterlibatannya. Dinas atau SKPD tersebut adalah Dinas Perindustrian, 

Perdagangan Koperasi dan UMKM; Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan; 

Bappeda; Dinas Koperasi dan UMKM; Bapermas KB dan KP; Dinas Kesehatan; 

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata; Dinsosnakertrans; 

Kementrian Perdagangan; Departemen Sosial; Dinas Koperasi Provinsi; Kantor 

Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pendidikan dan 

Olah Raga Provinsi; Dinas Sosial serta kopti. Keterlibatan terbanyak dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang ditunjukkan dari 

sebanyak 34 orang pengusaha atau 46.99% dari jumlah keseluruhan 

mengungkapkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

terlibat dalam upaya-upaya perkembangan usaha selama tahun 2015. 
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Sumber: Data Primer 2016 

Grafik 4.3. Keterlibatan Dinas/ SKPD  

 

Bentuk keterlibatan dan bantuan dari setiap dinas dan SKPD tersebut sangat 

bervariasi. Keterlibatan tersebut mulai dari penyediaan input, pengolahan sampai 

dengan pemasaran produk. Keterlibatan yang paling banyak dirasakan oleh para 

pengusaha adalah pelatihan dan penyuluhan dan bantuan peralatan produksi. 

Sebanyak  27 orang pengusaha (29.03%) merasakan bahwa dinas terlibat dalam 

perkembangan usaha melalui aktivitas pelatihan dan penyuluhan, sementara 25 

orang pengusaha (26.88%) mengungkapkan bahwa keterlibatan dinas diwujudkan 

dalam bantuan peralatan produksi.  
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Sumber: Data Primer 2016 

Grafik 4.4. Bentuk Keterlibatan Dinas/ SKPD Pada Klaster Industri 

Keterlibatan lain dari dinas atau SKPD adalah dengan mendorong keikutsertaan para 

pengusaha dalam klaster. Klaster dipandang dapat membawa manfaat yang lebih 

besar bagi UMKM. Pengembangan klaster akan  meningkatkan keahlian pelaku 

melalui proses pembelajaran, bersama antar perusahaan potensial yang ada dalam 

klaster. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam  klaster secara bersama akan 

mendapatkan keahlian komplemen yang tidak akan didapatkan bila perusahaan-

perusahaan tersebut bertindak sendir.  Namun demikian, para pengusaha belum 

merespon secara baik keikutsertaan mereka dalam klaster. Hanya 31.6% pengusaha 

yang merupakan anggota klaster, selebihnya belum menjadi anggota klaster. 

Tabel 4.2. Keikutsertaan dalam Klaster 

  Anggota Klaster Bukan Anggota Klaster 

  Jumlah % Jumlah % 

Makanan Olahan Kripik 2 40,0% 3 60,0% 

Makanan Olahan Abon 0 0,0% 5 100,0% 

Makanan Olahan singkong 1 20,0% 4 80,0% 

Makanan Olahan Kedelai 0 0,0% 5 100,0% 

Makanan Olahan Ikan 4 80,0% 1 20,0% 

Enting-Enting 1 20,0% 4 80,0% 

Batik 4 80,0% 1 20,0% 

Bordir  0 0,0% 5 100,0% 
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Tabel 4.2. Keikutsertaan dalam Klaster (lanjutan) 

  Anggota Klaster Bukan Anggota Klaster 

  Jumlah % Jumlah % 

Konveksi 0 0,0% 5 100,0% 

Susu Olahan 3 100,0% 0 0,0% 

Kerajinan Kayu dan Bambu 1 33,3% 2 66,7% 

Kerajinan Batok 1 100,0% 0 0,0% 

Kerajinan Panahan 1 50,0% 1 50,0% 

Tahu 2 40,0% 3 60,0% 

Jamu 0 0,0% 5 100,0% 

Kue Basah 0 0,0% 5 100,0% 

Sirup 2 50,0% 2 50,0% 

Produk dari Ban Bekas 0 0,0% 1 100,0% 

Total 22 29.7% 52 70.2% 

Sumber: Data primer 2016 

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa para pelaku usaha sebagian besar belum menjadi 

anggota klaster walaupun telah difasilitasi oleh instansi terkait. Sebanyak 68.4% 

pengusaha belum menjadi anggota klaster dan hanya 31.6% yang telah menjadi anggota 

klaster. Bahkan pada produk-produk tertentu 100% pengusahanya belum terlibat dalam 

keanggotaan sebuah klaster, yaitu makanan olahan abon, makanan olahan kedelai, 

bordir, konveksi, jamu, kue basah dan produk dari ban bekas. Hal ini mengindikasikan 

bahwa para pengusaha belum memahami manfaat dari sebuah klaster. 

 

4.2. Gambaran Umum Indikator Produk Unggulan 

Kondisi umum indikator produk unggulan ini merupakan paparan hasil olahan kriteria 

produk unggulan yang menggambarkan kondisi aspek sumber  atau backward 

linkages mulai dari bahan baku hingga kemampuan usaha dan aspek pasar atau 

forward lingkages  untuk  klaster industri. Sebagaimana telah dikemukakan pada 

bagian sebelumnya bahwa terdapat dua faktor kunci dalam produk unggulan yaitu 

aspek sumber daya dan aspek pasar. Aspek sumber daya dan aspek pasar ini 

tertuang dalam 10 indikator yang meliputi (1) bahan baku; (2) bahan penolong; (3) 

tenaga kerja; (4) ketersediaan sarana produksi; (5) ketersediaan teknologi produksi;  

(6) nilai tambah; (7) Pasar; (8) memiliki banyak terkaitan dengan berbagai jenis usaha 
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yang lain (backward dan forward linkages); (9) dukungan institusi/ lembaga serta (10) 

standar/ sertifikasi produk. 

 

4.2.1. Gambaran Umum Indikator Sumber Daya 

Aspek Sumber Daya meliputi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja,  

ketersediaan sarana produksi, ketersediaan teknologi produksi serta nilai tambah. 

Aspek bahan baku meliputi ketersediaan bahan baku lokal dan proporsi penggunaan 

bahan baku lokal. Ketersediaan bahan baku lokal akan sangat menunjang sebuah 

produk menjadi produk unggulan sebab ketersediaan secara lokal akan semakin 

mempermudah dalam proses produksi. Selain ketersediaan bahan baku lokal, 

proporsi penggunaan bahan baku lokal juga akan menunjang sebuah produk menjadi 

produk unggulan sebab jika semakin besar proporsi bahan baku yang bersumber dari 

bahan baku lokal akan semakin mencerminkan produk penciri daerah. 

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.5 Gambaran Umum Ketersediaan Bahan Baku Klaster Industri 

Berdasarkan aspek ketersediaan bahan baku lokal yang ditunjukkan grafik 4.5, 
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beberapa produk menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku lokal sangat 

mendukung dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku dari 

produk-produk yang dihasilkan bersumber dari wilayah Salatiga dan bahan baku 

tersebut tersedia jumlah yang sangat memadai. Produk dengan ketersediaan bahan 

baku lokal yang sangat mendukung adalah produk kue basah, makanan olahan 

kripik, makanan olahan kedelai, enting-enting, abon, bordir, tahu dan susu olahan. 

Sementara terdapat beberapa produk yang memiliki ketersediaan bahan baku yang 

sangat mendukung, beberapa produk justru memiliki ketersediaan bahan baku yang 

tidak mendukung bahkan sangat tidak mendukung. Produk yang memiliki 

ketersediaan bahan baku lokal yang tidak mendukung adalah konveksi dan kerajinan 

panahan, sementara produk yang memiliki ketersediaan bahan baku lokal yang 

sangat tidak mendukung adalah batik. 

 

Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.6 Gambaran Umum Ketersediaan Proporsi  Penggunaan Bahan Baku Lokal  

Klaster Industri 

Grafik 4.6 menunjukkan proporsi penggunaan bahan baku lokal dalam proses 

produksi. Beberapa produk menunjukkan proporsi penggunaan bahan baku lokal  

yang sangat besar dalam proses produksi yaitu produk sirup, makanan olahan kripik, 

kue basah, enting-enting, susu olahan, makanan olahan kedelai, abon, bordir dan 

tahu. Dengan kata lain, produk-produk tersebut memanfaatkan bahan baku yang 
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berasal dari Salatiga dalam jumlah yang besar. Namun demikian, dalam grafik 4.6 

juga terlihat beberapa produk justru memiliki proporsi penggunaan bahan baku lokal 

yang sedikit bahkan sangat sedikit. Produk yang memiliki proporsi penggunaan 

bahan baku lokal sedikit adalah konveksi sementara produk yang memiliki proporsi 

penggunaan bahan baku lokal sangat sedikit adalah batik. 

Secara keseluruhan, dalam aspek bahan baku menunjukkan bahwa beberapa produk 

memiliki dukungan yang sangat tinggi dari bahan baku lokal, namun beberapa justru 

mengalami hal yang sebaliknya. Dukungan yang sangat tinggi dari bahan baku ini 

menunjukkan bahwa produk tersebut sebagian besar menggunakan bahan baku 

yang berasal dari wilayah Salatiga dan bahan baku tersebut memiliki ketersediaan 

yang sangat memadai. Produk yang memiliki dukungan yang sangat tinggi dalam hal 

bahan baku adalah produk makanan olahan kripik, kue basah, enting-enting, susu 

olahan, makanan olahan kedelai, abon, bordir dan tahu. Produk yang memiliki 

dukungan yang sangat rendah dan rendah dari bahan baku adalah batik dan 

konveksi. 

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.7 Gambaran Umum Rata-Rata  Bahan Baku  Klaster Industri 

Sama halnya dengan bahan baku, bahan penolong walaupun tidak memiliki proporsi 

signifikan dalam proses produksi, namun juga memiliki peran dalam pengolahan 

sebuah produk. Ketersediaan bahan penolong lokal akan sangat menunjang sebuah 



42 

 

produk menjadi produk unggulan sebab ketersediaan secara lokal akan semakin 

mempermudah dalam proses produksi. Selain ketersediaan bahan penolong lokal, 

proporsi penggunaan bahan penolong lokal juga akan menunjang sebuah produk 

menjadi produk unggulan sebab jika semakin besar proporsi bahan penolong yang 

bersumber dari bahan lokal akan semakin mudah untuk diperoleh. 

Berdasarkan aspek ketersediaan bahan penolong lokal, grafik 4.8 menunjukkan 

beberapa produk memiliki ketersediaan bahan penolong yang lokal sangat memadai. 

Produk dengan ketersediaan bahan penolong lokal yang sangat memadai adalah 

produk bordir, makanan olahan singkong, tahu, abon, makanan olahan kedelai, 

enting-enting, dan makanan olahan kripik. Sementara terdapat beberapa produk 

memiliki ketersediaan bahan penolong yang sangat mendukung, batik justru memiliki 

ketersediaan bahan penolong yang sangat tidak mendukung.   

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.8 Gambaran Umum Ketersediaan Bahan Penolong  Klaster Industri 

Sama halnya dengan ketersediaan bahan penolong lokal, batik juga memiliki proporsi 

yang sangat kecil dalam hal proporsi penggunaan bahan baku penolong lokal, karena 
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bahan penolong sebagian besar diperoleh justru dari luar daerah misalnya Kota 

Pekalongan dan Kota Surakarta. Namun demikian, beberapa produk menunjukkan 

proporsi penggunaan bahan penolong lokal yang sangat besar dalam proses 

produksi yaitu bordir, makanan olahan singkong, tahu, abon, susu olahan, makanan 

olahan kedelai, enting-enting,  dan makanan olahan kripik. Hal ini ditunjukkan dalam 

kolom rata-rata proporsi penggunaan bahan penolong dalam grafik 4.9. 

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.9 Gambaran Umum Proporsi  Bahan Penolong Lokal  Klaster Industri 

Secara keseluruhan, grafik 4.10 menunjukkan bahwa dalam aspek bahan penolong 

menunjukkan bahwa beberapa produk memiliki dukungan yang sangat tinggi dari 

bahan penolong lokal, namun beberapa justru mengalami hal yang sebaliknya. 

Produk yang memiliki dukungan yang sangat tinggi dalam hal bahan penolong adalah 

susu olahan, bordir, makanan olahan singkong, tahu, abon, makanan olahan kedelai, 

enting-enting dan makanan olahan kripik.  Produk yang memiliki dukungan yang 

sangat rendah dari bahan baku adalah batik. 
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Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.10 Gambaran Umum Rata-Rata Bahan Penolong Pada Klaster Industri 

Bahan baku dan bahan penolong akan mengalami konversi menjadi produk jadi 

melalui tenaga kerja. Produk dengan bahan baku dan bahan penolong yang sangat 

mendukung akan menjadi produk unggulan apabila ditopang oleh tenaga kerja yang 

mendukung pula. Aspek tenaga kerja diukur melalui dua indikator yaitu ketersediaan 

dari tenaga kerja yang terampil dan penyerapan tenaga kerja. Tingginya ketersediaan 

tenaga kerja yang terampil dan tingginya penyerapan tenaga kerja akan 

menempatkan suatu produk sebagai produk unggulan. 

Dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang terampil tidak ada satu produkpun yang 

berada pada kategori sangat tidak mendukung maupun sangat mendukung. 

Ketersediaan tenaga kerja yang sangat tidak mendukung menunjukkan bahwa 

produk tersebut sangat kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang terampil dalam 

sebuah proses produksi. Hal yang sebaliknya terjadi pada ketersediaan tenaga kerja 

yang sangat mendukung. Kriteria ketersediaan tenaga kerja yang terampil seperti 

yang ditunjukkan pada grafik 4.11 mengumpul pada range tidak mendukung sampai 

mendukung yang berarti bahwa dalam klaster industri para pengusaha relatif tidak 

kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang terampil. Produk dengan kriteria tenaga 

kerja terampil yang tidak mendukung adalah batik, susu olahan, makanan olahan 
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kedelai, jamu dan bordir. Sedangkan produk yang memiliki dukungan dari tenaga 

kerja yang terampil adalah kerajinan kayu dan bambu, makanan olahan kripik, 

makanan olahan abon, kue basah, makanan olahan singkong, kerajinan batok, 

produk dari ban bekas dan enting-enting. 

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.11 Gambaran Umum Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil   Klaster Industri 

Seperti halnya ketersediaan tenaga kerja yang terampil, grafik 4.12 menunjukkan 

bahwa indikator penyerapan tenaga kerja juga mengumpul pada range tidak 

mendukung sampai mendukung, tidak ada satu produkpun yang berada pada 

kategori sangat tidak mendukung maupun sangat mendukung yang berarti bahwa 

para terjadi penyerapan tenaga kerja terampil yang cukup banyak pada klaster 

industri.  Produk dengan kriteria penyerapan tenaga kerja yang rendah adalah 

makanan olahan kedelai, jamu, susu olahan dan kerajinan panahan. Sedangkan 

produk yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang sangat baik adalah konveksi, 

makanan olahan abon, kerajinan batok, produk dari ban bekas dan enting-enting. 
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Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.12 Gambaran Umum Penyerapan Tenaga Kerja Terampil   Klaster Industri 

Secara keseluruhan, dalam hal tenaga kerja menunjukkan bahwa tidak ada satu 

produkpun yang memiliki kategori sangat tidak mendukung maupun sangat 

mendukung. Beberapa produk yang memiliki dukungan yang tinggi dalam hal tenaga 

kerja adalah makanan olahan singkong, konveksi, makanan olahan abon, kerajinan 

batok, produk dari ban bekasn dan enting-enting. Hal ini berarti bahwa produk-produk 

tersebut memiliki ketersediaan tenaga kerja terampil yang baik dan mampu menyerap 

tenaga kerja yang terampil dalam jumlah yang cukup signifikan. Sedangkan produk 

yang memiliki dukungan yang rendah dari aspek tenaga kerja atau  tidak memiliki 

ketersediaan tenaga kerja terampil yang baik dan hanya menyerap tenaga kerja yang 

terampil dalam jumlah yang sedikit adalah makanan olahan kedelai, susu olahan, 

jamu, batik dan bordir. 
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Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.13 Gambaran Umum Rata-Rata Tenaga Kerja Klaster Industri 

Dalam sebuah proses produksi, ketersediaan dari sarana produksi dan teknologi 

produksi walaupun hanya merupakan faktor pendukung, namun tidak bisa diabaikan. 

Ketersediaan sarana produksi dan teknologi produksi secara memadai akan semakin 

memperlancar proses produksi. Sebaliknya ketersediaan dari sarana produksi dan 

teknologi yang tidak memadai akan menghambat proses produksi.  

Dalam kaitan dengan aspek sarana produksi, tidak ada satupun yang berada dalam 

kategori sangat tidak memadai, tidak memadai dan sangat memadai. Aspek sarana 

produksi mengumpul pada kriteria cukup memadai sampai memadai dengan 

memadai. Berbeda dengan ketersediaan sarana produksi yang hanya mengumpul 

pada kriteria cukup memadai dan memadai, ketersediaan teknologi produksi 

menyebar mulai dari kriteria tidak mendukung, cukup mendukung sampai dengan 

kriteria mendukung. Skor secara lengkap untuk aspek ketersediaan sarana produksi 

dan ketersediaan teknologi produksi tercantum dalam grafik 4.14 dan grafik 4.15. 
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Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.14 Gambaran Umum Ketersediaan Sarana Produksi   Klaster Industri 

Enting-enting, batik, kerajinan panahan, konveksi, kerajinan batok, produk dari ban 

bekas, makanan olahan abon, kerajinan kayu dan bambu, makanan olahan kripik dan 

makanan olahan ikan memiliki ketersediaan sarana produksi yang memadai. 

Sementara, produk yang memiliki ketersediaan sarana produksi yang cukup memadai 

adalah jamu, susu olahan, kedelai, bordir, tahu, kue basah dan sirup. 

Terkait dengan aspek ketersediaan teknologi produksi, produk yang memiliki 

ketersediaan teknologi produksi yang memadai adalah makanan olahan abon, 

makanan olahan ikan, makanan olahan singkong, susu olahan, kerajinan batok, 

konveksi serta kerajinan kayu dan bambu. Sementara produk jamu, sirup, kerajinan 

panahan merupakan produk yang mermiliki ketersediaan teknologi produksi yang 

tidak memadai. 
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Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.15 Gambaran Umum Ketersediaan Teknologi Produksi  Klaster Industri 

Tersedianya sarana produksi dan teknologi produksi yang memadai seyogyanya 

akan semakin meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Efisiensi yang terjadi 

dalam proses produksi akan mempengaruhi nilai tambah sebuah produk. Nilai 

tambah menggambarkan berapa pertambahan nilai dari suatu produk jadi laku terjual 

dibandingkan dengan nilai bahan baku ditambah bahan penolong. Urutan nilai 

tambah produksi untuk produk yang berada dalam klaster industri terpapar dalam 

grafik 4.16. 

Grafik 4.16 menunjukkan bahwa dalam klaster industri, peningkatan nilai dari bahan 

baku dan bahan penolong menjadi produk jadi berkisar antara 8% - 154%. Tiga 

produk yang memiliki urutan nilai tambah terkecil adalah makanan olahan ikan 

dengan nilai tambah sebesar 8%, tahu dengan nilai tambah 16 % dan jamu serta 

konveksi yang memiliki nilai tambah sebesar 17%. Makanan olahan kedelai yang 

memiliki nilai tambah sebesar 154% adalah produk yang memiliki nilai tambah 

terbesar. Produk lain yang memiliki nilai tambah terbesar setelah makanan olahan 

kedelan adalah produk dari ban bekas yang memiliki nilai tambah sebesar 50% dan 

makanan olahan singkong dengan nilai tambah sebesar 45%.  
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Sumber: Data primer 2016 

Grafik 4.16 Gambaran Umum Nilai Tambah Klaster Industri 

Akumulasi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, ketersediaan sarana produksi, 

ketersediaan teknologi produksi dan nilai tambah akan membentuk total skor untuk 

sumber daya dengan mengalikan masing-masing skor dengan bobot seperti yang 

telah ditentukan sebelumnya. Bahan baku memiliki bobot 17%, bahan penolong 

memiliki bobot 5%, tenaga kerja memiliki bobot 15%, ketersediaan sarana produksi 

dan ketersediaan teknologi produksi masing-masing memiliki nilai tambah 5%, 

sedangkan nilai tambah memiliki  bobot 15%. Berdasarkan tabel 4.4, produk yang 

memiliki dukungan  sumber daya yang rendah adalah batik, konveksi,  jamu, 

kerajinan panahan, makanan olahan ikan, tahu, bordir, enting-enting, susu olahan, 

sirup, kue basah, makanan olahan abon, makanan olahan kripik, serta kerajinan kayu 

dan bambu. Sementara produk yang memiliki nilai total sumber daya yang tinggi 

adalah kerajinan batok, produk dari ban bekas, makanan olahan kedelai, makanan 

olahan singkong. Hal ini berarti bahwa produk dari ban bekas, makanan olahan 

kedelai dan makanan olahan singkong dalam proses produksi memiliki dukungan 

yang sangat baik dari  ketersediaan input, sarana & teknologi produksi dan mampu 

menghasilkan nilai tambah yang tinggi.  
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Tabel 4.4. Total Aspek Sumber Daya Klaster Industri 

  

Bahan Baku 

(18%) 

Bahan 

Penolong (5%) 

Tenaga Kerja 

(15%) 

Sarana 

Produksi (5%) 

Teknologi 

Produksi (5%) 

Nilai                

Tambah (14%) 

Total Aspek 

Sumber 

Daya 

Kategori* 

  Skor Total Skor Total Skor Total Skor Total Skor Total Skor Total 

Batik 1,40 0,25 2,00 0,10 4,30 0,65 6,40 0,32 5,60 0,28 6,00 0,84 2,44 Rendah 

Konveksi 2,80 0,50 5,90 0,30 6,40 0,96 6,60 0,33 7,20 0,36 3,00 0,42 2,87 Rendah 

Jamu 6,50 1,17 6,40 0,32 4,20 0,63 4,60 0,23 3,00 0,15 3,00 0,42 2,92 Rendah 

Kerajinan Panahan 4,75 0,86 5,25 0,26 5,00 0,75 6,50 0,33 4,50 0,23 5,00 0,70 3,12 Rendah 

Makanan Olahan Ikan 7,00 1,26 7,80 0,39 5,60 0,84 7,80 0,39 6,60 0,33 1,00 0,14 3,35 Rendah 

Tahu 9,00 1,62 8,80 0,44 6,10 0,92 6,00 0,30 5,40 0,27 2,00 0,28 3,83 Rendah 

Bordir  9,00 1,62 8,40 0,42 4,50 0,68 6,00 0,30 5,60 0,28 4,00 0,56 3,86 Rendah 

Enting-Enting 8,70 1,57 9,20 0,46 7,20 1,08 6,40 0,32 6,20 0,31 1,00 0,14 3,88 Rendah 

Susu Olahan 9,00 1,62 8,33 0,42 4,17 0,63 5,00 0,25 7,00 0,35 5,00 0,70 3,96 Rendah 

Sirup 7,63 1,37 7,38 0,37 5,63 0,84 8,25 0,41 4,25 0,21 6,00 0,84 4,05 Rendah 

Kue Basah 8,63 1,55 7,13 0,36 6,25 0,94 6,00 0,30 5,75 0,29 5,00 0,70 4,13 Rendah 

Makanan Olahan Abon 9,00 1,62 9,00 0,45 6,70 1,01 7,20 0,36 6,40 0,32 3,00 0,42 4,18 Rendah 

Makanan Olahan Kripik 8,60 1,55 9,60 0,48 6,20 0,93 7,80 0,39 6,00 0,30 4,00 0,56 4,21 Rendah 

Kerajinan Kayu dan Bambu 6,75 1,22 6,63 0,33 6,25 0,94 7,25 0,36 7,25 0,36 8,00 1,12 4,33 Rendah 

Kerajinan Batok 7,00 1,26 7,00 0,35 7,00 1,05 7,00 0,35 7,00 0,35 7,00 0,98 4,34 Tinggi 

Produk dari Ban Bekas 6,00 1,08 6,50 0,33 7,00 1,05 7,00 0,35 5,00 0,25 10,00 1,40 4,46 Tinggi 

Makanan Olahan Kedelai 8,80 1,58 9,20 0,46 3,60 0,54 5,20 0,26 5,60 0,28 10,00 1,40 4,52 Tinggi 

Makanan Olahan singkong 6,80 1,22 8,80 0,44 6,40 0,96 8,00 0,40 6,80 0,34 9,00 1,26 4,62 Tinggi 

Sumber: Data primer 2016 

Keterangan: *Kategori berdasarkan prosentase 70% dari nilai total, jika memiliki nilai 0– 4.33 maka dikategorikan rendah sedangkan jika memiliki nilai 4.34 -6.2 maka dikategorikan tinggi  
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4.2.2 Gambaran Umum Indikator Pasar/ Daya Saing 

Aspek pasar atau daya saing meliputi pasar, memiliki banyak kaitan dengan berbagai 

jenis usaha yang lain (backward dan forward linkages), dukungan istitusi dan 

lembaga serta satndarisasi atau sertifikasi produk. Aspek pasar terdiri dari lima 

indikator yaitu (1) pangsa pasar; (2) pertumbuhan penjualan; (3) prospek pemasaran, 

(4) peluang memasuki pasar ekspor dan (5) jangkauan pemasaran. 

Pangsa pasar menggambarkan bagian dari pasar atas produk yang sama yang 

dikuasai oleh pengusaha. Dalam klaster industri sebagian besar pengusaha memiliki 

pangsa pasar yang cukup bagus. Hal ini teridentifikasi tidak adanya jawaban pangsa 

pasar yang merujuk pada kategori sangat tidak mendukung dan tidak mendukung. 

Tabel 4.5 kolom rata-rata pangsa pasar menunjukkan bahwa dalam hal pangsa 

pasar, kecenderungan mengumpul pada cukup mendukung sampai dengan sangat 

mendukung, yang berarti bahwa para pengusaha dalam klaster industri menguasai 

pasar atas produk yang sejenis dengan cukup bagus. Pangsa pasar yang sangat 

mendukung terlihat pada produk makanan olahan kripik, kerajinan panahan dan 

produk dari ban bekas. Sementara bordir, makanan olahan abon, kerajinan kayu dan 

bambu, kerajinan batok, kue basah, susu olahan, enting-enting, kerajinan batok, 

konveksi, tahu dan makanan olahan singkong menunjukkan pangsa pasar yang 

mendukung. 

Indikator selanjutnya dari pasar adalah luasnya jangkauan pemasaran. Semakin luas 

jangkauan pemasaran sebuah produk, mengindikasikan bahwa produk tersebut layak 

untuk dikategorikan sebagai produk unggulan. Jangkauan pemasaran dibagi menjadi 

lima kategori yaitu jangkauan pemasaran disekitar Salatiga, jangkauan pemasaran di 

kota-kota di Jawa Tengah, jangkauan pemasaran di seluruh pulau Jawa, jangkauan 

pemasaran di seluruh Indonesia dan jangkauan pemasaran yang telah ke luar dari 

Indonesia atau ekspor. Tabel 4.5 kolom rata-rata jangkauan pemasaran menunjukkan 

bahwa enam usaha memiliki jangkauan pemasaran di sekitar Kota Salatiga, delapan 

usaha memiliki jangkauan pemasaran di kota-kota Jawa Tengah, dan satu usaha 

memiliki jangkauan pemasaran di Pulau Jawa. Dua usaha telah memiliki pemasaran 

yang mencapai jangkauan nasional atau seluruh Indonesia dan dua usaha lainnya 

bahkan telah menembus pasar eksport. 

Indikator ketiga dari pasar adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan 

mencerminkan seberapa besar kenaikan penjualan pada tahun 2015 dibandingkan 

dengan penjualan tahun 2014. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa diklaster industri 
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memiliki pertumbuhan yang sangat bervariasi. Beberapa bahkan mengalami 

pertumbuhan yang negatif, yang berarti bahwa terjadi penurunan pada penjualan di 

tahun 2015 dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2014. Produk yang 

mengalami pertumbuhan yang negatif adalah susu olahan, makanan olahan kedelai, 

sirup dan makanan olahan kripik. Sementara itu, beberapa produk mengalami 

pertumbuhan penjualan yang cukup tinggi yaitu diatas 25% yaitu untuk produk batik, 

tahu serta kerajinan kayu dan bambu. Kerajinan batok bahkan mengalami 

pertumbuhan penjualan mencapai 100%. 

Selain menggunakan indikator pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan yang 

mencerminkan kondisi saat ini, aspek pasar juga diukur melalui prospek masa depan 

yaitu prospek pasar. Prospek pasar menggambarkan peluang pasar perusahaan 

dimasa yang akan datang. Usaha-usaha pada klaster industri terlihat memiliki 

prospek yang baik, yang dapat diidentifikasikan dari tidak adanya jawaban sangat 

tidak mendukung maupun tidak mendukung atas prospek pemasaran dimasa yang 

akan datang dalam tabel 4.5. Bahkan prospek pemasaran yang berada kategori 

cukup mendukung terlihat pada pada usaha makanan olahan kedelai dan jamu. 

Selebihnya, produk-produk dalam klaster industri memiliki prospek pemasaran yang 

mendukung bahkan sangat mendukung.  
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Tabel 4.5. Gambaran Umum Pasar Klaster Industri 

  Pangsa Pasar Pertumbuhan Penjualan Prospek Pemasaran Peluang Ekspor Jangkauan pemasaran 

  Max Min Avg SDev Max Min Avg SDev Max Min Avg SDev Max Min Avg SDev Max Min Avg SDev 

Makanan Olahan Kripik 10,00 7,00 8,20 1,10 0,25 -0,43 -0,03 0,26 10,00 7,00 8,40 1,14 5,00 4,00 4,80 0,45 6,00 2,00 3,60 1,67 

Makanan Olahan Abon 9,00 6,00 7,00 1,22 0,44 0,00 0,20 0,17 8,00 6,00 7,00 1,00 7,00 3,00 5,20 1,79 6,00 2,00 4,80 1,79 

Makanan Olahan singkong 10,00 6,00 7,60 2,19 0,67 -0,50 0,11 0,42 10,00 6,00 8,00 1,58 9,00 2,00 5,40 3,05 10,00 2,00 4,80 3,35 

Makanan Olahan Kedelai 7,00 3,00 5,40 1,52 0,12 -0,50 -0,08 0,24 7,00 5,00 6,00 0,71 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,40 0,89 

Makanan Olahan Ikan 8,00 1,00 5,00 3,24 0,16 0,00 0,07 0,08 9,00 4,00 7,40 1,95 9,00 4,00 6,20 2,17 6,00 2,00 4,00 1,41 

Enting-Enting 9,00 6,00 7,40 1,14 0,25 0,00 0,08 0,10 9,00 7,00 8,20 0,84 8,00 6,00 7,60 0,89 8,00 4,00 5,20 1,79 

Batik 8,00 6,00 7,40 0,89 0,50 0,10 0,27 0,15 8,00 7,00 7,80 0,45 2,00 1,00 1,60 0,55 8,00 6,00 7,20 1,10 

Bordir  7,00 6,00 6,40 0,55 0,40 -0,25 0,20 0,26 9,00 7,00 7,40 0,89 7,00 1,00 2,60 2,51 8,00 2,00 3,20 2,68 

Konveksi 8,00 7,00 7,40 0,55 1,00 -0,25 0,20 0,47 9,00 7,00 7,60 0,89 7,00 1,00 3,80 2,28 8,00 8,00 8,00 0,00 

Susu Olahan 8,00 6,00 7,33 1,15 0,00 -0,20 -0,13 0,12 10,00 8,00 9,00 1,00 4,00 1,00 2,33 1,53 6,00 0,00 4,67 1,15 

Kerajinan Kayu dan Bambu 8,00 6,00 7,00 0,82 1,00 0,00 0,38 0,43 10,00 7,00 7,75 1,50 10,00 4,00 6,00 2,83 10,00 2,00 5,00 3,83 

Kerajinan Batok 7,00 7,00 7,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 

Kerajinan Panahan 10,00 7,00 8,50 2,12 0,25 0,00 0,13 0,18 10,00 7,00 8,50 2,12 6,00 2,00 4,00 2,83 10,00 6,00 8,00 2,83 

Tahu 8,00 7,00 7,40 0,55 0,50 0,14 0,28 0,14 8,00 7,00 7,60 0,55 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 2,00 2,80 1,10 

Jamu 7,00 3,00 5,20 1,48 0,46 -0,33 0,11 0,29 8,00 5,00 6,00 1,22 7,00 1,00 2,60 2,51 2,00 2,00 2,00 0,00 

Kue Basah 10,00 4,00 7,00 2,58 0,50 -0,10 0,16 0,25 10,00 6,00 8,25 1,71 5,00 4,00 4,75 0,50 4,00 2,00 2,40 0,89 

Sirup 8,00 4,00 5,75 2,06 0,06 -0,20 -0,04 0,11 9,00 5,00 7,25 1,71 8,00 1,00 3,75 3,40 6,00 4,00 5,50 1,00 

Produk dari Ban Bekas 10,00 10,00 10,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 

Sumber: Data primer 2016 

Keterangan: Avg (rata-rata), jika memiliki nilai 0– 2.65 maka dikategorikan rendah sedangkan jika memiliki nilai 2.66 -3.8 maka dikategorikan tinggi 
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Keterkaitan dengan berbagai jenis usaha lainnya baik yang memiliki keterkaitan dengan 

sumber daya (backward linkages) maupun keterkaitan kedepan (forward linkages) 

merupakan faktor yang penting dalam penentuan produk unggulan sebab semakin 

banyak keterkaitan sebuah usaha dengan usaha lainnya akan semakin menggerakan 

perekonomian daerah.  Grafik 4.17 menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis usahapun 

yang memiliki keterkaitan dengan jenis usaha lainnya dalam kategori sangat memadai 

dan sebaliknya juga tidak ada satupun yang menunjukkan keterkaitan dengan jenis usaha 

lainnya dalam kategori sangat tidak memadai. Keterkaitan dengan jenis usaha lainnya 

mengumpul dari kategori tidak memadai sampai dengan memadai, yang berarti bahwa 

para pengusaha di klaster industri ini memiliki keterkaitan dengan jenis usaha lain yang 

relatif baik. 

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.17 Gambaran Umum Keterkaitan dengan Jenis Usaha Lain Klaster Industri 

Produk dengan keterkaitan dengan berbagai jenis usaha lainnya baik yang memiliki 

keterkaitan dengan sumber daya (backward linkages) maupun keterkaitan kedepan 

(forward linkages) dalam kategori memadai adalah enting-enting, susu olahan, sirup, 

makanan olahan ikan, singkong, kue dan produk dari ban bekas. Sedangkan makanan 

olahan kedelai, jamu dan batik termasuk produk yang memiliki keterkaitan dengan jenis  

usaha lain dalam kategori tidak memadai. Produk-produk diluar yang telah dikategorikan 

tidak memadai dalam hal keterkaitan dengan jeninis usaha lai dikategorikan sebagai 
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cukup memadai. 

Selain keterkaitan  dengan jenis usaha lain yang memegang peranan penting dalam 

penentuan produk unggulan, dukungan institusi juga memegang peranan dalam 

penentuan produk unggulan. Dukungan institusi yang sangat baik, akan menyebabkan 

sebuah usaha berkembang lebih mudah.  

 
Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.18 Gambaran Umum Dukungan Institusi Pada Klaster Industri 

Dukungan institusi kepada pengusaha klaster industri, dirasakan oleh para pengusaha 

tidak terlalu memadai, hal ini terlihat dalam grafik 4.18 yang menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun pengusaha yang menyatakan bahwa dukungan institusi dirasakan sangat 

memadai, hanya pengusaha makanan olahan ikan dan kerajinan batok yang merasakan 

bahwa dukungan dari institusi memadai. Produk lainnya merasa bahwa dukungan institusi 

cukup memadai sampai dengan tidak memadai. 

Sertifikasi produk memberikan jaminan tertulis dari pihak ketiga yang independen bahwa 

suatu produk beserta proses pendukungnya telah memenuhi persyaratan kesehatan, 

keamanan, keselamatan dan lingkungan. Sertifikasi produk akan memberikan jaminan 

bagi konsumen bahwa konsumen terlindungi untuk mendapatkan produk yang bermutu. 

Produk yang dikategorikan sebagai produk unggulan sudah selayaknya memiliki sertifikasi 

produksi atau paling tidak memiliki peluang yang besar untuk memperoleh sertifikasi 
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produk. 

Produk yang dihasilkan oleh klaster industri, memiliki peluang yang cukup besar dalam 

memperoleh sertifikasi produk. Hal ini terlihat dari grafik 4.19 yang menunjukkan bahwa 

tidak ada pengusaha yang memiliki persepsi bahwa tidak ada kemungkinan  untuk 

memperoleh sertifikasi produk. Jawaban mengumpul pada jawaban bahwa sertifikasi 

untuk produk yang mereka hasilkan cukup memungkinkan sampai sangat memungkinkan 

untuk memperoleh sertifikasi produk. 

Pengusaha yang memilki persepsi bahwa produknya sangat memungkinkan bahkan telah 

memiliki sertifikasi produk adalah produk dari ban bekas dan susu olahan. Sementara 

pengusaha makanan olahan kripik, makanan olahan abon, kue basah, kerajinan panahan, 

sirup dan makanan olahan singkong memilki persepsi bahwa produk yang dihasilkannya 

memiliki kemungkinan untuk memperoleh serifikasi produk. 

Sumber: Data primer 2016 

Keterangan :  untuk kepentingan analisis maka  skor mean atau rata-ratadibagi kedalam lima kategori  meliputi; untuk 

skor rata-rata antara 1 – 2,79 = sangat tidak mendukung; 2,80 – 4,59 = tidak mendukung; 4,60 – 6,39 = 

cukup mendukung; 6,40 – 8,19 = mendukung; 8,20 – 10= sangat mendukung 

Grafik 4.19 Gambaran Umum Sertifikasi/ Standar Produk  Klaster Industri 

Nilai dari indikator pasar, keterkaitan dengan berbagai jenis usaha, dukungan institusi 

serta standarisasi/ sertifikasi produk  akan membentuk total skor untuk pasar/ daya 

saing dengan mengalikan masing-masing skor dengan bobot seperti yang telah 

ditentukan sebelumnya. Indikator pasar memiliki botot tertinggi yaitu 20%, keterkaitan 
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dengan berbagai jenis usaha memiliki bobot 8% sementara dukungan institusi dan 

sertifikasi/ standarisasi produk masing-masing memiliki bobot 5%.  Hasil total nilai 

pasar/ daya saing untuk masing-masing produk inti tersaji dalam tabel 4.6. 

Berdasarkan tabel 4.6, produk yang memiliki nilai total pasar atau daya saing yang 

terendah adalah makanan olahan kedelai, jamu dan bordir. Makanan olahan kedelai 

memiliki total nilai sebesar 1,44; jamu memiliki total nilai 1,53 dan bordir memiliki total 

nilai 1,89. Ketiga produk tersebut dalam memasarkan produknya tidak memiliki 

dukungan dari aspek daya saing.  Sementara produk yang memiliki nilai total pasar/ 

daya saing yang tertinggi adalah makanan olahan singkong, kerajinan batok dan 

produk dari ban bekas. Makanan olahan singkong memiliki total nilai 2,66; kerajinan 

batok memiliki nilai total 2,73 dan produk dari ban bekas memiliki nilai total 3.00, yang 

berarti bahwa makanan olahan singkong, kerajinan barok dan produk dari ban bekas 

dalam memasarkan produknya memiliki daya saing yang sangat baik.  

Tabel 4.6. Total Aspek Pasar/ Daya Saing Klaster Industri 

  Pasar (20%) 

Keterkaitan 

Pihak Lain 

(8%) 

Dukungan 

Institusi (5%) 

Standarisasi 

(5%) 

Total 

Aspek 

Pasar 

Kategori 

  Skor Total Skor Total Skor Total Skor Total 

Makanan Olahan Kedelai 3,56 0,71 3,60 0,29 3,80 0,19 5,00 0,25 1,44 Rendah 

Jamu 3,76 0,75 4,00 0,32 3,80 0,19 5,40 0,27 1,53 Rendah 

Bordir  4,92 0,98 5,80 0,46 3,60 0,18 5,20 0,26 1,89 Rendah 

Tahu 5,36 1,07 5,40 0,43 4,80 0,24 5,60 0,28 2,02 Rendah 

Batik 6,20 1,24 4,80 0,38 5,00 0,25 4,60 0,23 2,10 Rendah 

Makanan Olahan Kripik 5,20 1,04 5,40 0,43 6,20 0,31 6,60 0,33 2,11 Rendah 

Sirup 4,65 0,93 6,75 0,54 5,50 0,28 7,75 0,39 2,13 Rendah 

Makanan Olahan Ikan 4,92 0,98 7,00 0,56 6,80 0,34 5,60 0,28 2,16 Rendah 

Kue Basah 5,28 1,06 7,50 0,60 3,00 0,15 7,25 0,36 2,17 Rendah 

Susu Olahan 4,87 0,97 6,67 0,53 6,33 0,32 9,00 0,45 2,27 Rendah 

Makanan Olahan Abon 5,80 1,16 6,00 0,48 5,80 0,29 7,00 0,35 2,28 Rendah 

Konveksi 6,36 1,27 6,00 0,48 4,80 0,24 6,00 0,30 2,29 Rendah 

Enting-Enting 6,08 1,22 6,40 0,51 5,20 0,26 6,20 0,31 2,30 Rendah 
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Tabel 4.6. Total Aspek Pasar/ Daya Saing Klaster Industri (lanjutan) 

  Pasar (20%) 

Keterkaitan 

Pihak Lain 

(8%) 

Dukungan 

Institusi (5%) 

Standarisasi 

(5%) 

Total 

Aspek 

Pasar 

Kategori 

Kerajinan Panahan 6,40 1,28 6,00 0,48 3,50 0,18 7,50 0,38 2,31 Rendah 

Kerajinan Kayu dan Bambu 7,15 1,43 6,25 0,50 4,25 0,21 5,75 0,29 2,43 Rendah 

Makanan Olahan singkong 6,96 1,39 7,40 0,59 5,80 0,29 7,80 0,39 2,66 Tinggi 

Kerajinan Batok 8,00 1,60 6,00 0,48 7,00 0,35 6,00 0,30 2,73 Tinggi 

Produk dari Ban Bekas 9,40 1,88 8,00 0,64 3,00 0,15 9,00 0,45 3,00 Tinggi 

Sumber: Data primer 2016 

Keterangan: *Kategori berdasarkan prosentase 70% dari nilai total, jika memiliki nilai 0– 2.65 maka 

dikategorikan rendah sedangkan jika memiliki nilai 2.66 -3.8 maka dikategorikan tinggi 

 

 

4.3. Identifikasi Produk Unggulan 

Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya ekonomi maka tidak dimungkinkan 

memberikan perhatian pengembangan semua klaster industri dalam waktu yang 

bersamaan. Oleh karena perlu dilakukan penentuan skala prioritas. Untuk 

kepentingan tersebut maka dibuat stratifikasi yang terdiri dari empat strata meliputi; 

unggulan, potensial pasar, potensial sumber dan tertinggal.  Dengan adanya 

stratifikasi akan dimungkinan jenis industri manakah yang perlu mendapatkan skala 

prioritas pengembangan dan juga memungkinkan pemangku kepentingan 

(stakeholders) dapat menempuh strategi pengembangan untuk kemajuan klaster 

industri secara berbeda-beda sesuai dengan stratanya. Untuk kepentingan analisis, 

penelitian ini menggunakan dua skenario dalam penentuan produk unggulan 

terutama untuk menentukan kategori tinggi untuk aspek sumber daya maupun aspek 

pasar/ daya saing. Skenario tersebut adalah penggunaan dua bobot dalam 

menentukan karegori tinggi yaitu prosentase 70% dan prosentase 60%. 

Dalam skenario prosentase 70%, menunjukan bahwa  sebagian besar klaster industri 

berada dalam kategori tertinggal yaitu 13 dari 18 jenis produk. Produk yang berada 

dalam kategori tertinggal adalah makanan olahan kripik, makanan olahan abon, 

makanan olahan ikan, enting-enting, batik, bordir, konveksi, susu olahan, jamu, tahu, 

kue basah dan sirup. Sementara hanya satu produk yang merupakan potensial pasar 

yaitu kerajinan panahan dan tiga merupakan potensial sumber yaitu makanan olahan 
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kedelai dan kerajinan kayu dan bambu. Produk unggulan pada klaster industri adalah 

produk dari ban bekas, kerajinan batok dan makanan olahan singkong. 
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Tabel 4.7. Penentuan Posisi Produk Unggulan Klaster Industri 

  
Skor Aspek 

Sumber 

Skor Aspek 

Pasar 

Prosentase 70% Prosentase 60% 

  
Kategori 

Sumber 

Kategori 

Pasar 
Strata 

Kategori 

Sumber 

Kategori 

Pasar 
Strata 

Makanan Olahan Kripik 4,16 2,01 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Makanan Olahan Abon 4,12 2,18 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Makanan Olahan singkong 4,65 2,53 Tinggi Tinggi Unggulan Tinggi Tinggi Unggulan 

Makanan Olahan Kedelai 4,54 1,46 Tinggi Rendah Potensial Sumber Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Makanan Olahan Ikan 3,29 2,16 Rendah Rendah Tertinggal Rendah Rendah Tertinggal 

Enting-Enting 3,80 2,27 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Batik 2,48 2,16 Rendah Rendah Tertinggal Rendah Rendah Tertinggal 

Bordir  3,81 1,93 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Konveksi 2,87 2,29 Rendah Rendah Tertinggal Rendah Tinggi Potensial Pasar 

Susu Olahan 3,92 2,13 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Kerajinan Kayu dan Bambu 4,34 2,48 Tinggi Rendah Potensial Sumber Tinggi Tinggi Unggulan 

Kerajinan Batok 4,34 2,78 Tinggi Tinggi Unggulan Tinggi Tinggi Unggulan 

Kerajinan Panahan 3,12 2,30 Rendah Tinggi Potensial Pasar Rendah Tinggi Potensial Pasar 

Tahu 3,76 2,12 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Jamu 2,89 1,65 Rendah Rendah Tertinggal Rendah Rendah Tertinggal 

Kue Basah 4,10 2,20 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Sirup 4,03 2,20 Rendah Rendah Tertinggal Tinggi Rendah Potensial Sumber 

Produk dari Ban Bekas 4,50 3,00 Tinggi Tinggi Unggulan Tinggi Tinggi Unggulan 

Sumber: Data primer 2016 

Keterangan: untuk  skenario  70%,  aspek sumber  ( nilai 0– 4.33 = rendah dan  nilai 4.34 -6.2 = tinggi); aspek pasar ( 0– 2.65=  rendah dan nilai 2.66 -3.8 = tinggi) sedangkan untuk  skenario  60%,  

aspek sumber  ( nilai 0– 3,71 = rendah dan  nilai 3,72 -6.2 = tinggi); aspek pasar ( 0– 2.27=  rendah dan nilai 2.28 -3.8 = tinggi)  
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Berdasarkan penentuan kategori produk unggulan diatas, maka matriks produk unggulan 

dengan skenario prosentase 70% tersaji dalam gambar 4.20 di bawah ini. 

Unggulan
Produk dari Ban Bekas

Makanan Olahan singkong, 
Kerajinan dari Batok

Potensial Sumber
Makanan Olahan Kedelain
Kerajinan Kayu dan Bambu

Potensial Pasar
Kerajinan Panahan

Tertinggal
Kripik, abon, makanan 

olahan ikan, enting2, batik, 
bordir, konveksi, susu olahan, 
jamu, tahu, kue basah, sirup
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Pada skenario prosentase 60%, yakni kategori tinggi diturunkan menjadi minimal 60% 

dari total skor maka sebagian besar produk berada dalam kategori potensial sumber. 

Sembilan produk yang berada dalam kategori potensial sumber adalah makanan 

olahan kripik, makanan olahan abon, makanan olahan kedelai, enting-enting, bordir, 

susu olahan, tahu, kue basah dan sirup. Sementara hanya ada dua produk yang 

berada dalam kategori potensial pasar dan tiga yang tertinggal. Produk yang berada 

dalam kategori potensial pasar adalah konveksi dan kerajinan panahan, produk yang 

berada dalam kategori tertinggal adalah batik, makanan olahan ikan dan jamu. 

Makanan olahan singkong, kerajinan kayu dan bambu, kerajinan batok dan produk 

dari ban bekas adalah produk unggulan. Matriks produk unggulan dengan skenario 

prosentase 60% tersaji dalam gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.20 Matriks Produk Unggulan Klaster Industri (Prosentase 70%) 
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Unggulan
Makanan olahan singkong, 
kerajinan kayu dan bambu, 
kerajinan batok dan produk 

dari ban bekas

Potensial Sumber
Kripik,  Abon, Kedelai, enting-

enting, bordir, susu olahan, 
tahu, kue basah dan sirup

Potensial Pasar
Konveksi dan kerajinan 

panahan

Tertinggal
Batik, makanan olahan ikan 

dan jamu
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Gambar 4.21 Matriks Produk Unggulan Klaster Industri(Prosentase 60%) 


