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RINGKASAN 
 

Keripik apel adalah olahan makanan ringan yang 
berbahan dasar buah apel. UKM keripik apel di Kota Batu 
secara umum menggunakan bahan baku apel lokal varietas 
manalagi. Pengolahan apel menjadi keripik apel di Kota Batu 
telah banyak diusahakan oleh skala mikro maupun kecil. Pada 
UKM olahan apel di Kota Batu masih memiliki kendala yaitu 
keterbatasan akses pasar dan akses permodalan, pengetahuan 
bisnis dan strategi pemasaran yang masih lemah, juga 
terbatasnya kemitraan dengan lembaga lain, dan tentunya 
terdapat kriteria-kriteria tertentu yang muncul secara tidak pasti. 
Untuk itulah, perlu adanya pengembangan UKM yang berhasil 
dan berdaya guna, serta mampu berkesinambungan dan 
memberikan dampak yang besar bagi produk-produk lainnya, 
maka pengembangan produk didesain melalui basis klaster. 
Permasalahan klaster pada UKM olahan apel terutama olahan 
keripik apel saat ini masih dalam tahap pembentukan dari 
pemerintah. Namun, terdapat kendala pada standarisasi 
produksi dan harga jual sehingga sampai saat ini klaster masih 
belum terbentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan 
klaster UKM keripik apel dan strategi pengembangan yang 
sesuai untuk diterapkan pada klaster UKM keripik apel yang 
terbentuk. 

Metode yang digunakan untuk membentuk klaster UKM 
keripik apel adalah k-means clustering dan penentuan strategi 
pengembangan yang diusulkan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Variabel yang digunakan 
untuk pengelompokan UKM kerpik apel yaitu kapasitas produksi 
per bulan (X1), lama beroperasi (X2), nilai investasi (X3), rata-
rata penjualan per bulan (X4), jumlah tenaga kerja (X5), jumlah 
aset unit usaha (X6). Kriteria penentuan strategi pengembangan 
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UKM keripik apel yaitu klaster industri, pemerintahan, dan 
industri pendukung. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian sebanyak 8 UKM keripik apel di Kota Batu, meliputi 
UKM Excellent Fruits, Delicius dan SAS, Ramayana Agro 
Mandiri, CV. Bagus Agriseta Mandiri, Kharisma, Andhini, Agro 
Citra Abadi, dan Abata Agro Mandiri. 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode k-
means clustering dibentuk 3 klaster UKM keripik apel di Kota 
Batu. Klaster 1 meliputi UKM Excellent Fruits, Andhini, dan 
Abata Agro Mandiri. Klaster 2 terdiri dari UKM keripik apel yaitu 
Delicius & SAS, Kharisma, dan Agro Citra Abadi. Klaster 3 
memiliki anggota UKM Ramayana Agro Mandiri dan CV. Bagus 
Agriseta Mandiri. Pemilihan strategi pengembangan klaster 
menggunakan metode AHP. Strategi pengembangan klaster 
yang terpilih untuk diterapkan pada klaster 1 adalah 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi dan 
pengembangan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan 
tenaga kerja. Klaster 2 peningkatan keahlian dan teknologi 
produksi dan peningkatan akses permodalan. Klaster 3 adalah 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi dan peningkatan 
akses pemasaran. Hal ini berkaitan dengan profil dari masing-
masing klaster, strategi tersebut akan membantu masing-
masing klaster untuk meningkatkan kapasitas produksi dan 
penjualan produk keripik apel dengan memiliki kualitas yang 
tinggi.   

 
Kata Kunci : AHP, K-means Clustering, StrategiPengembangan 

Klaster, UKM Keripik Apel 
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Fatwatul Amalia. 115100307113009. Cluster Development 
Strategy For Small And Medium Enterprises Apple Chips In 
Batu City With K-Means Clustering Method And Analytical 
Hierarchy Process. Minor Thesis. Supervisor: Dr. Siti 
Asmaul M., STP, MP. and Mas’ud Effendi, STP, MP. 

 
SUMMARY 

 
Apple chips are processed snack food made from 

apples. SME apple chips in Batu City in general are using the 
raw materials of local varieties of apple manalagi. Processing of 
apples into chips apple in Batu City has been much cultivated by 
the small and medium scale. Processed apples in SME in Batu 
City still has obstacles, namely the limitation of market access 
and access to capital, business knowledge and marketing 
strategies that is still weak, as well as limited partnerships with 
other institutions, and of course there are certain criteria which 
appear uncertain. To this end, the need for the development of 
SME that are successful and empowered to, and capable of 
sustaining and giving a great impact for other products, then 
product development are designed through the base cluster. 
The problems of SME in the cluster of processed apples mainly 
processed apple chips is currently still in the stage of the 
formation of the government. However, there are constraints on 
the standarization of production and selling prices so that the 
cluster to date has still not been formed. The purpose of this 
research is to determine the cluster SME chips apple and the 
appropriate development strategy to be applied on SME cluster 
apple chips that have been formed. 

The method which used to form the cluster SME apple 
chips is the k-means clustering and the proposed development 
strategy determination method using Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Variables that are used for grouping SME apple 
chips is production capacity per month (X1), operation (X2), the 
value of the investment (X3), average sales per month (X4), the 
amount of labor (X5), the amount of the assets of the business 
unit (X6). The criteria determining the development strategy of 
apple chips namely SME cluster industries, government, and 
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industry supporters. The number of samples which used in the 
study as much as 8 SMES chips apple in Batu City, including 
SME Excellent Fruits, Delicius & SAS, CV Bagus Agriseta 
Mandiri, Ramayana Agro Mandiri, Kharisma, Andhini, Agro Citra 
Abadi, and Abata Agro Mandiri. 

Based on the data processing method using the k-means 
clustering result obtained was formed 3 SME cluster chips Apple 
in Batu City. Cluster 1st include SME Excellent Fruits, Andhini, 
and Abata Agro Mandiri. Cluster 2nd is composed of Apple 
chips namely SME Delicius & SAS, Kharisma, and Agro Citra 
Abadi. Cluster 3rd has the SME members of Ramayana Agro 
Mandiri and CV. Bagus Agriseta Mandiri. The selection of the 
development strategy cluster using AHP method. Cluster 
development strategy chosen for cluster 1 is applied to the 
increased expertise and production technology and the 
development of increased skills and knowledge of the workforce. 
Cluster 2 increased expertise and production technology and 
improved access to capital. Cluster 3 is the increased expertise 
and production technology and improved access to marketing. 
This is related to the profile of each cluster, the strategy will help 
each cluster to increase the production and sales of the product 
Apple chips with high quality. 

 
Key words: AHP, Cluster Development Strategy, K-means 
clustering, SME Apple Chips 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Kota Batu merupakan salah satu kota penghasil buah apel 
terbesar di Jawa Timur. Terdapat 4 varietas apel yang 
dikembangkan oleh petani, yaitu Rome beauty, Manalagi, Anna, 
dan Wangling. Sentra tanaman apel berada di Kecamatan 
Bumiaji yang menempati luasan sekitar 95% persen dari total 
lahan apel di Batu. Namun, luas lahan apel dari tahun ke tahun 
terus menyusut. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2009 
menyebutkan bahwa luas lahan apel saat ini sekitar 600 
hektare, dengan jumlah pohon apel sebanyak 2.506.546. Dari 
jumlah tersebut, produksi apel hanya 24.625 ton per tahun 
(Hindarti, 2012). Berdasarkan data Diskoperindag Kota Batu, 
terdapat 93 UKM olahan apel dan 10 UKM yang memproduksi 
keripik apel. Keripik merupakan makanan ringan yang diolah 
melalui teknologi yang sangat sederhana dan mudah, keripik 
merupakan hasil dari proses pengolahan makanan dengan cara 
menyusutkan atau mengurangi kadar air yang dikandung oleh 
buah-buahan melalui proses penggorengan hingga dihasilkan 
tekstur yang kering dan renyah. Keripik buah lebih tahan 
disimpan dibandingkan buah segarnya karena kadar airnya 
rendah dan tidak lagi terjadi proses fisiologis seperti buah 
segarnya (Gunawan, 2014).  

UKM keripik apel di Kota Batu secara umum menggunakan 
bahan baku apel lokal varietas manalagi. Pengolahan apel 
menjadi keripik apel di Kota Batu telah banyak diusahakan oleh 
skala mikro maupun kecil. 10 UKM keripik apel yang tersebar di 
daerah Kota Batu tersebut memiliki kapasitas produksi yang 
bervariasi dengan rata-rata sekitar 2.956 kg per bulan. Daerah 
pemasaran keripik apel meliputi pasar lokal dan wilayah regional 
Jawa Timur seperti Kota Batu, Malang, dan Surabaya. Banyak 
pelaku usaha olahan apel menggunakan buah apel yang 
memiliki kualitas sub-grade yang jenis apelnya mempunyai 
cacat kulit dan sedikit busuk pada bagian tertentu.  

Salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri di 
daerah adalah melalui klaster industri. Klaster industri adalah 
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upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan 
erat, baik dengan industri pendukung (supporting industries), 
industri terkait (related industries), jasa penunjang, infrastruktur 
ekonomi, dan juga lembaga terkait. Manfaat klaster ini selain 
untuk mengurangi biaya transportasi dan transaksi, juga untuk 
meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan 
mendorong terciptanya inovasi (Aminudin, 2003). Pendekatan 
klaster industri juga dinilai sangat berguna bagi pelaku ekonomi 
di berbagai negara, terutama pada Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM). Hal ini terutama karena pendekatan klaster industri 
dianggap sangat membantu upaya yang lebih fokus bagi 
terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dan 
pengembangan jaringan bisnis yang luas. Menurut Marshall 
(2000) dalam Kuncoro (2003), pembentukan klaster bisa 
membantu industri kecil untuk meningkatkan daya saing, karena 
dengan adanya aglomerasi perusahaan-perusahaan sejenis 
yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan aktivitas, 
sehingga akan membatasi eksternalitas ekonomi yang 
dihasilkan dan akan mengurangi atau menurunkan biaya 
produksi perusahaan yang tergabung dalam klaster. 
Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukkan klaster antara 
lain peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, 
kemudahan dalam modal, akses kepada supplier, dan input 
pelayanan khusus serta terjadinya transfer informasi dan ilmu 
pengetahuan. 

Permasalahan klaster pada UKM olahan apel terutama 
olahan keripik apel saat ini adalah pengembangan klaster UKM 
keripik apel masih dilakukan secara individual dan dalam tahap 
pembentukan dari pemerintah. Namun, terdapat kendala pada 
standarisasi produksi dan harga jual sehingga sampai saat ini 
klaster masih belum terbentuk. Selain permasalahan tersebut, 
keterbatasan akses pasar, permodalan, pengetahuan bisnis dan 
strategi pemasaran yang masih lemah, terbatasnya kemitraan 
dengan lembaga lain. Untuk itulah, perlu adanya 
pengembangan UKM yang berhasil dan berdaya guna, serta 
mampu berkesinambungan dan memberikan dampak yang 
besar bagi produk-produk lainnya melalui basis klaster. Oleh 
karena itu, perlu adanya pembentukan klaster industri pada 
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olahan apel terutama pada produk keripik apel untuk 
meningkatkan daya saing UKM keripik apel di Kota Batu dengan 
menggunakan metode k-means clustering dan pemilihan 
strategi pengembangan klaster UKM menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Metode k-means digunakan karena memiliki kesesuaian 
dengan permasalahan yang terjadi dan meringkas objek dari 
jumlah besar sehingga lebih memudahkan untuk 
mendeskripsikan sifat-sifat atau karakteristik dari masing-
masing kelompok. Tujuan analisis klaster adalah 
mengelompokkan objek atas dasar karakteristik yang dimiliki 
(Simamora, 2005). Analisis klaster mengelompokkan objek 
(responden, produk, atau entitas lainnya) sehingga masing-
masing objek mempunyai kemiripan dengan yang lain dalam 
suatu klaster. Di Kota Batu terdapat banyak UKM keripik apel 
yang sedang berkembang, sehingga untuk mengelompokkan 
data dapat menggunakan metode k-means clustering. Algoritma 
k-means sangat terkenal karena kemudahan dan 
kemampuannya untuk mengklaster data besar dan outlier 
dengan sangat cepat (Liantoni, 2010). K-means adalah suatu 
teknik pengklasteran yang mana keberadaannya tiap titik data 
dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaan 
(Bastiah, 2013). Selain dengan metode k-means clustering, 
untuk pengambilan keputusan strategi pengembangannya 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan yang multi 
kriteria, sedangkan pengambilan keputusan di bidang strategi 
pengembangan klaster juga mengandalkan kriteria-kriteria 
tertentu. Dengan melihat adanya kriteria-kriteria yang ditentukan 
untuk mengambil keputusan, maka akan cocok untuk 
menggunakan metode AHP dengan multi kriteria. AHP memiliki 
keunggulan karena dapat melakukan analisis secara simultan 
dan terintegrasi antara kriteria-kriteria, baik yang kualitatif dan 
kuantitatif. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu UKM keripik apel di 
Kota Batu saat ini masih dalam tahap pembentukan dari 
pemerintah. Namun, dalam pembentukan klaster terdapat 
kendala pada standardisasi produksi, harga jual, keterbatasan 
akses pasar dan akses permodalan, pengetahuan bisnis dan 
strategi pemasaran yang masih lemah, juga terbatasnya 
kemitraan dengan lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan 
pembentukan klaster pada usaha kecil dan menengah (UKM) 
keripik apel untuk meningkatkan daya saing UKM keripik apel di 
Kota Batu dengan menggunakan metode k-means clustering 
dan penentuan strategi pengembangan klaster UKM yang 
terbentuk menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Menentukan klaster pada UKM keripik apel di Kota Batu 
dengan metode k-means clustering. 

2. Menentukan strategi pengembangan yang sesuai untuk 
diterapkan pada tiap klaster UKM keripik apel yang 
terbentuk dengan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Bagi UKM Keripik Apel di Kota Batu yang bersangkutan 
adalah untuk membentuk klaster UKM keripik apel di 
Kota Batu dan memberikan informasi untuk UKM keripik 
apel di Kota Batu agar dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan.  

2. Bagi bidang akademik dan keilmuan adalah untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai klaster 
dalam manajemen agroindustri, serta dapat digunakan 
untuk menambah pengetahuan dan referensi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Keripik Apel 

Tanaman apel merupakan salah satu jenis tanaman buah 
yang banyak dan mudah tumbuh di daerah tropis. Tanaman 
apel tumbuh di daerah dengan ketinggan 700-1200 meter diatas 
permukaan laut dengan suasana kering atau basah, salah 
satunya di daerah Batu (Subagyo, 2010). Terdapat 4 varietas 
apel yang dikembangkan oleh petani, yaitu Rome beauty, 
Manalagi, Anna, dan Wangling. 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang 
tergolong jenis makanan crackers, yaitu yang bersifat kering, 
renyah (crispy) (Sulistyowati, 2004). Produk ini banyak disukai 
karena rasanya enak, renyah, tahan lama, praktis, mudah 
dibawa dan disimpan, serta dapat dinikmati kapan saja (Sukardi, 
2011). Keripik adalah irisan buah atau umbi yang digoreng 
sampai kering. Keripik mempunyai kadar air terendah sehingga 
dapat disimpan lama (Deputi Menegristek, 2011). Keripik apel 
secara umum adalah produk yang dihasilkan melalui tahapan 
pengupasan, pengirisan, perendaman dalam larutan, blanching 
dan penggorengan.  

Keripik apel adalah olahan makanan ringan yang 
berbahan dasar buah apel. Usaha keripik apel termasuk industri 
camilan yang tidak berisiko besar, sebab produknya dapat 
bertahan lama. Biasanya produk ini dijadikan sebagai buah 
tangan khas Kota Malang (Marimbo, 2004). Proses pengolahan 
keripik apel tidak memerlukan waktu yang lama dan panjang. 
Prosesnya sederhana, tidak memerlukan keterampilan yang 
cukup tinggi dan pada prinsipnya semua dapat melakukannya 
(Yulianti, 2009). Diagram alir proses produksi keripik apel 
secara umum tercantum pada Gambar 2.1 (Sukardi, 2011). 
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Buah Apel 

Keripik Apel

Dipilih 

Diameter ±7cm

Dikupas 

Dipotong 

± 5 mm

Direndam 

± 5 menit 

Digoreng 

± 75°- 95°C, 

± 80 menit 

Ditiriskan 

± 20 menit

Dikemas 

100 g

Kulit dan Biji

 
Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Pembuatan Keripik Apel 

(Sukardi, 2011) 

 
2.2 Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) 
Dalam pengembangan UKM, ada empat tahap yang akan 

dilalui UKM yaitu tahap memulai usaha (start-up), tahap 
pertumbuhan (growth), tahap perluasan (expansion), dan 
sampai akhirnya merambah ke luar negeri (going overseas) 
(Partomo, 2002). Salah satu strategi pengembangan UKM yang 
sangat baik untuk diterapkan di negara-negara berkembang 
adalah pengelompokan (clustering). Kerja sama dan sekaligus 
persaingan antarsesama UKM di sebsektor yang sama di dalam 
suatu kelompok (klaster) akan meningkatkan efisiensi bersama 
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(colletive efficiency) dalam proses produksi, spesialisasi yang 
fleksibel dan pertumbuhan yang tinggi (Tambunan, 2002) dalam 
(Setiawan, 2004).  

Menurut Partomo (2002) dalam Setiawan (2004), strategi 
pengembangan UKM antara lain : 

1. Kemitraan Usaha 
Kemitraan adalah hubungan kerja sama usaha di antaa 
berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan 
berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling 
mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai 
pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar. 

2. Permodalan UKM 
Pada umumnya permodalan UKM sangat lemah, baik 
ditinjaau dari mobilisasi modal awal dan akses ke modal 
kerja jangka panjang untuk investasi. Untuk memobilisasi 
modal awal perlu dipadukan tiga aspek yaitu bantuan 
keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan, 
sedangkan untuk meningkatkan akses permodalan perlu 
pengoptimalan peranan bank dan lembaga keuangan 
mikro untuk UKM. 

3. Modal Ventura 
Pada umumnya UKM kurang paham atau tidak menyukai 
prosedur atau persyaratan yag diwajibkan oleh lembaga 
perbankan, sebaliknya lembaga perbankan kadang-
kadang juga memberikan persepsi inferior mengenai 
potensi UKM. Hal ini menimbulkan distorsi dalam 
pembiayaan UKM. Oleh karena itu, modal ventura dapat 
dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan UKM. 
Beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam 

pemberdayaan UKM yaitu (Sriyana, 2010) : 
a. Kemudahan dalam Akses Permodalan 
b. Bantuan Pembangunan Prasarana 
c. Pengembangan Skala Usaha 
d. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran, dan 

Kemitraan Usaha 
e. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
f. Peningkatan Akses Teknologi 
g. Mewujudkan Iklim Bisnis yang Lebih Kondusif 
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2.3 Klaster Industri 
Klaster industri adalah nyata dan mempelajari fenomena 

ekonomi dan memainkan peran yang sangat penting dalam 
pembangunan ekonomi regional (Xiaohui et al., 2006). Menurut 
Kaplinsky (2000) dalam Riyuni (2013), klaster memiliki beberapa 
pihak atau elemen yang mendukung berjalannya suatu klaster 
industri. Setiap pihak atau pelaku dalam klaster industri memiliki 
tugas, peran, dan potensi tertentu dalam klaster industri tersebut 
dan terkait satu dengan lainnya dalam rantai nilai (value chain). 
Klasterisasi merupakan proses mengelompokkan objek atau 
pola yang bertujuan untuk menempatkan objek data ke dalam 
satu himpunan atau kelompok yang saling berhubungan 
(disebut klaster) sehingga objek dalam setiap klaster memiliki 
kemiripan satu sama lain. Dengan demikian unsur-unsur dalam 
klaster memiliki derajat kesamaan yang besar daripada 
kesamaan data tersebut dengan data dalam kelompok lain 
(Izakian & Abraham, 2011). 

Menurut Porter (1998a) dalam Wibowo (2011) 
berpendapat klaster  sebagai konsentrasi geografis dari 
perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, penyedia 
jasa pendukung dan berbagai institusi yang mendukungnya. 
Roelandt dan den Hertog (1998)  berpendapat bahwa klaster 
merupakan jaringan produksi dari perusahaan-perusahaan yang 
saling bergantungan secara erat (termasuk pemasok yang 
terspesialisasi) yang terkait satu dengan lainnya dalam suatu 
rantai produksi peningkatan nilai tambah.  Dalam kasus tertentu, 
klaster juga mencakup aliansi strategis antara agen penghasil 
pengetahuan (perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan 
rekayasa), lembaga perantara, dan pelanggan. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari 
pengembangan klaster industri, diantaranya: (i) menciptakan 
manfaat ekonomi dan daya saing, (ii) meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas bagi perusahaan di dalam klaster serta 
peningkatan kemampuan inovasi yang melibatkan lembaga 
penelitian, (iii) mengurangi biaya transportasi dan transaksi, 
meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan 
memungkinkan terciptanya inovasi yang pada akhirnya akan 
meningkatkan produktifitas, (iv) memiliki keunggulan dalam  
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memanfaatkan aset sumberdaya secara kolektif untuk 
mendorong diversifikasi  produk dan meningkatkan terciptanya 
inovasi, (v) mendorong terjadinya  spesialisasi produksi sesuai 
dengan kompetensi inti dan mendorong transformasi 
keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif (Porter 
1998a; Desrochers dan Sautet 2004; Waits 2000). Sedangkan 
keberhasilan klaster dapat dilihat dari beberapa faktor penentu 
kekuatan klaster yaitu: (1) spesialisasi, (2) kapasitas penelitian 
dan pengembangan, (3) pengetahuan dan keterampilan, (4) 
pengembangan sumber daya manusia, (5) jaringan kerjasama 
dan modal sosial, (6) kedekatan dengan pemasok, (7) 
ketersediaan modal, (8) jiwa kewirausahaan, serta (9) 
kepemimpinan dan visi bersama (Rosenfeld,1997). 

Menurut Scorsone (2002) dalam Nugroho (2011), klaster 
UMKM yang berbasis pada komunitas publik memiliki manfaat 
baik bagi UMKM itu sendiri maupun bagi perekonomian di 
wilayahnya. Bagi UMKM, klaster membawa keuntungan sebagai 
berikut :  
a. Lokalisasi ekonomi. Melalui klaster, dengan memanfaatkan 

kedekatan lokasi, UMKM yang menggunakan input 
(informasi, teknologi atau layanan jasa) yang sama dapat 
menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa tersebut. 
Misalnya pendirian pusat pelatihan di klaster akan 
memudahkan akses UMKM pelaku klaster tersebut.  

b. Pemusatan tenaga kerja. Klaster akan menarik tenaga kerja 
dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut, 
sehingga memudahkan UMKM pelaku klaster untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya 
pencarian tenaga kerja.  

c. Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja. UMKM 
yang tergabung dalam klaster dapat dengan mudah 
memonitor dan bertukar informasi mengenai kinerja supplier 
dan nasabah potensial. Dorongan untuk inovasi dan 
teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas 
dan perbaikan produk.   

d. Produk komplemen. Karena kedekatan lokasi, produk dari 
satu pelaku klaster dapat memiliki dampak penting bagi 
aktivitas usaha UMKM yang lain. Disamping itu kegiatan 
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usaha yang saling melengkapi ini dapat bergabung dalam 
pemasaran bersama. 

 
2.4 Metode K-Means Clustering 

Pengelompokan (clustering) merupakan bagian dari ilmu 
data mining yang bersifat tanpa arahan (unsupervised). 
Clustering adalah proses pembagian data ke dalam kelas atau 
klaster berdasarkan tingkat kesamaannya (Khotimah, 2014). 
Analisis cluster (cluster analysis) adalah salah satu analisis 
peubah ganda (multivariate analysis) yang digunakan untuk 
mengelompokkan objek-objek sedemikian rupa sehingga objek 
dalam satu  klaster yang sangat mirip dan objek di berbagai 
klaster cukup berbeda (Sukim, 2011). Analisis klaster 
merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan sejumlah n 
obyek berdasarkan p variat yang secara relatif mempunyai 
kesamaan karakteristik di antara obyek-obyek tersebut. 
Harapan yang ingin dicapai bahwa keragaman dalam kelompok 
lebih kecil dari pada keragaman antar kelompok. Obyek 
diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster (kelompok) 
sehingga obyek-obyek yang berada dalam satu klaster akan 
mempunyai kemiripan atau kesamaan karakter. Analisis klaster 
telah digunakan dalam bidang pemasaran untuk segmentasi 
pasar (Rosiatun, 2010). Analisis klaster dilakukan jika peneliti 
belum mengetahui jumlah kelompok baru (Iriawan, 2006). 

K-means clustering merupakan salah satu metode data 
clustering non-hirarki yang mengelompokan data dalam bentuk 
dua atau lebih klaster. Data-data yang memiliki karakteristik 
yang sama dikelompokan dalam satu klaster dan data yang 
memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokan dengan 
klaster yang lain sehingga data yang berada dalam satu klaster 
memiliki tingkat variasi yang kecil. Nilai–nilai klaster secara 
random untuk sementara nilai tersebut menjadi pusat dari 
klaster atau biasa disebut dengan centroid, mean atau means 
(Agusta, 2007). Dari beberapa teknik clustering yang paling 
sederhana dan umum dikenal adalah k-means clustering. Dalam 
teknik ini kita ingin mengelompokkan obyek ke dalam k 
kelompok atau klaster. Untuk melakukan clustering ini, nilai k 
harus ditentukan terlebih dahulu. Biasanya user atau pemakai 
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sudah mempunyai informasi awal tentang obyek yang sedang 
dipelajari, termasuk berapa jumlah klaster yang paling tepat. 
Secara detail kita bisa menggunakan ukuran ketidakmiripan 
untuk mengelompokkan obyek kita. Jika jarak dua obyek atau 
data titik cukup dekat, maka dua obyek itu mirip. Semakin dekat 
berarti semakin tinggi kemiripannya. Semakin tinggi nilai jarak, 
semakin tinggi ketidakmiripannya  (Santosa, 2007).  

Setiap klaster memiliki titik pusat dan anggota-anggota 
dari satu klaster dipilih berdasarkan jarak dari titik pusat klaster 
terdekat. Penentuan keanggotaan dan titik pusat klaster 
kemudian menjadi tidak mudah, karena penambahan satu 
anggota pada lokasi yang signifikan akan merubah lokasi titik 
pusat klaster, dan status keanggotaan harus ditinjau kembali, 
perubahan keanggotaan kemudian akan kembali merubah 
lokasi titik pusat dan seterusnya keanggotaan mungkin akan 
berubah lagi. Karena itu, proses penentuan titik pusat dan 
keanggotaan klaster harus dilakukan dalam iterasi (perulangan) 
hingga posisi titik pusat dan angota-anggota klaster benar-benar 
stabil (Rivani, 2010). Menurut Berkhin menyebutkan beberapa 
kelemahan algoritma K‐means adalah: (1) sangat bergantung 
pada pemilihan nilai awal centroid, (2) tidak jelas berapa banyak 
klaster k yang terbaik, (3) hanya bekerja pada atribut numerik. 
Algoritma K-means ini juga memiliki kelebihan yaitu dinilai cukup 
efisien, yang ditunjukkan dengan kompleksitasnya O(tkn), 
dengan catatan n adalah banyaknya obyek data, k adalah 
jumlah klaster yang dibentuk, dan t banyaknya iterasi. Biasanya, 
nilai k dan t jauh lebih kecil daripada nilai n. Selain itu, dalam 
iterasinya, algoritma ini akan berhenti dalam kondisi optimum 
lokal (Tang, 2005). 

MacQueen menyarankan K-Means untuk menguraikan 
algoritma yang menetapkan suatu obyek ke dalam suatu cluster 
yang mempunyai centroid (mean) terdekat. Dalam bentuk yang 
paling sederhana, proses ini terdiri dari tiga tahap (Safitri, 2012):   
1. Partisi obyek-obyek ke dalam cluster awal K  
2. Dimulai dengan mencatat obyek-obyek, menetapkan suatu 

obyek ke dalam suatu cluster yang yang mempunyai centroid 
(mean) terdekat. Jarak biasanya dihitung menggunakan jarak 
Euclidean dengan pengamatan yang distandarkan atau yang 
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tidak distandarkan. Hitung  kembali centroid untuk cluster 
yang mendapatkan obyek baru dan untuk cluster yang 
kehilangan obyek.  

3. Langkah 2 diulangi sampai tidak ada lagi pemindahan obyek. 
Secara umum metode K-Means Cluster Analysis 

menggunakan algoritma sebagai berikut (Agusta, 2007): 
1. Tentukan k sebagai jumlah klaster yang di bentuk.  

Untuk menentukan banyaknya klaster k dilakukan dengan 
beberapa  pertimbangan seperti pertimbangan teoritis dan 
konseptual yang mungkin diusulkan untuk menentukan 
berapa banyak klaster.   

2. Memasukkan k Centroid (titik pusat klaster) awal secara 
random. Penentuan centroid awal dilakukan secara acak 
dari objek-objek yang tersedia sebanyak k klaster, 
kemudian untuk menghitung centroid klaster ke-i 
berikutnya, digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑣 =  
 𝑥1

𝑛
𝑖=1

𝑛
   ; 𝑖 = 1,2,3 …𝑛 

(1) 

 
Keterangan: 

𝑣  : centroid pada klaster 
𝑥𝑖  : objek ke-i  
𝑛  : banyaknya objek/jumlah objek yang menjadi anggota 
klaster 

3. Hitung jarak setiap objek ke masing-masing centroid dari 
masing-masing klaster. Ada beberapa  cara  yang  dapat  
digunakan  untuk  mengukur  jarak  data  ke  pusat  
kelompok,  di antaranya  Euclidean  (Bezdek,  1981  dalam  
buku  Prasetyo,  2012). Untuk menghitung jarak antara 
objek dengan centroid penulis menggunakan Euclidian 
Distance. 

𝑑 𝑥, 𝑦 =  𝑥 − 𝑦 =    𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 
2

𝑛

𝑖=1

   ; 𝑖

= 1,2,3 …𝑛 

(2) 
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Keterangan: 
 𝑥𝑖   : objek x ke -i   

 𝑦𝑖   : daya y ke-i  
 𝑛   : banyaknya objek 
4. Alokasikan masing-masing objek ke dalam centroid yang 

paling dekat. Untuk melakukan pengalokasian objek 
kedalam masing-masing klaster pada saat iterasi secara 
umum dapat dilakukan dengan cara hard k-means, dimana 
secara tegas setiap objek dinyatakan sebagai anggota 
klaster dengan mengukur jarak kedekatan sifatnya terhadap 
titik pusat klaster tersebut. 

5. Lakukan iterasi, kemudian tentukan posisi centroid baru 
dengan menggunakan persamaan (1). 

6. Ulangi langkah 3 jika posisi centroid baru tidak sama.  
Pengecekan konvergensi dilakukan dengan 
membandingkan matriks group assignment pada iterasi 
sebelumnya dengan matrik group assignment pada iterasi 
yang sedang berjalan. Jika hasilnya sama maka algoritma 
k-means cluster analysis sudah konvergen, tetapi jika 
berbeda maka belum konvergen sehingga perlu dilakukan 
iterasi berikutnya (Srivastava, 2009). 

 
2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu 
model pendekatan yang memberikan kesempatan bagi para 
perencana dan pengelola program  bidang kesehatan untuk 
dapat membangun gagasan-gagasan atau  ide-ide  dan 
mendefinisikan persoalan-persoalan  yang ada  dengan cara  
membuat  asumsi-asumsi dan selanjutnya mendapatkan 
pemecahan yang diinginkannya.  Penggunaan metode AHP 
menerapkan dengan cerdas pendekatan matematis  yang 
komplekas namun berdasarkan pendekatan kualitatif yang 
dapat diterima oleh semua stakeholder dan pengelola program 
(Makkasau, 2012). Menurut Bourgeois (2005) AHP umumnya 
digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari 
berbagai alternatif/pilihan yang ada dan pilihan-pilihan tersebut 
bersifat kompleks atau multi kriteria. Secara umum, dengan 
menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat 
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konsisten dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif. 
Dengan tuntutan yang semakin tinggi berkaitan dengan 
transparansi dan partisipasi, AHP akan sangat cocok digunakan 
untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut 
transparansi dan partisipasi. 

AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan 
proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan 
secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang 
terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu AHP juga 
menguji konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang 
terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal ini 
menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki, atau hierarki 
harus distruktur ulang (Asfi, 2010). AHP adalah suatu model 
yang luwes yang memungkinkan mengambil keputusan dengan 
mengkombinasikan pertimbangan dan nilai pribadi secara logis 
dengan cara menstrukturkan masalah dalam bentuk hirarki dan 
memasukkan unsur-unsur pertimbangan untuk mendapatkan 
skala prioritas (Marimin, 2004). Prinsip kerja AHP adalah 
menyederhanakan suatu persoalan kompleks dan tidak 
terstruktur serta bersifat strategis dan dinamis melalui upaya 
penataan rangkaian variabelnya dalam suatu hirarki (Eriyatno 
dan Sofyar, 2007). Adapun struktur hirarki AHP dapat dilihat 
pada Gambar 2.2.  

 
Gambar 2.2 Struktur Hierarki AHP 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah 
memilih suatu alternatif. Peralatan utama AHP adalah sebuah 
hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. 
Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya  masalah 
kompleks atau tidak terstruktur dalam sub–sub masalah, lalu 
menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki. Permasalahan 
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yang diselesaikan dengan AHP memiliki beberapa prinsip, di 
antaranya adalah (Kusrini, 2007) :  

a. Membuat hierarki yakni memahami sebuah sistem yang 
kompleks, dapat dilakukan dengan memecah sistem 
tersebut menjadi elemen–elemen pendukung, menyusun 
elemen secara hierarki dan menggabungkannya  atau 
mensintesiskan sistem tersebut.  

b. Penilaian kriteria dan alternatif yakni kriteria dan 
alternatif dapat  ditentukan dengan perbandingan 
berpasangan. 

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu 
persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan 
dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu 
hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi 
nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel 
tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari 
berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa 
untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan 
berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut 
(Marimin, 2004).  

Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP 
meliputi (Marimin, 2004) : 
1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.  

Penyusunan hirarki yaitu dengan menentukan tujuan yang 
merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level 
teratas. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk 
menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang 
ada dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. Setiap 
kriteria dapat memiliki subkriteria dibawahnya dan setiap 
kriteria dapat memiliki nilai intensitas masing-masing. 
Persoalan yang akan diselesaikan diuraikan menjadi unsur-
unsurnya yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun 
menjadi struktur hierarki. 

2. Penilaian Kriteria dan Alternatif 
Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan 
berpasangan. Perbandingan dilakukan berdasarkan 
kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat 
kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya Proses 
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perbandingan berpasangan, dimulai dari level hierarki 
paling atas yang ditujukan untuk memilih kriteria. Menurut 
Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 
adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. 
Biasanya nilai-nilai ini berasal dari sebuah analisis 
sebelumnya atau dari pengalaman dan pengertian yang 
detail dari masalah keputusan tersebut. Jika pengambil 
keputusan memiliki pengalaman atau pemahaman yang 
besar mengenai masalah keputusan yang dihadapi, maka 
dia dapat langsung memasukkan pembobotan dari setiap 
alternatif. 

3. Penentuan Prioritas 
Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan 
berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan 
prioritas. Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan 
perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Nilai-
nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk 
menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik 
kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat 
dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah 
ditentukan untuk menghasilkan bobot dan proritas. Bobot 
atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau 
melalui penyelesaian persamaan matematik (Marimin, 
2004). Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan 
berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan 
prioritas melalui tahapan-tahapan berikut: 

a. Kuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan. 
b. Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan 

normalisasi matriks. 
4. Konsistensi Logis 

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan 
diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria 
yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil 
perbandingan secara berpasangan tersebut harus 
mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan 
tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi & 
Ramdhani, 1998): 
Hubungan kardinal : aij . ajk = aik 



35 
 

Hubungan ordinal  : Ai > Aj, Aj > Ak maka Ai > Ak 

Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Mengalikan matriks dengan proritas bersesuaian. 
b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris. 
c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas 

bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. 
d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat λ maks.  
e. Indeks Konsistensi (CI) = (λmaks-n) / (n-1) 
f. Rasio Konsistensi = CI/ RI, di mana RI adalah indeks 

random konsistensi. Jika rasio konsistensi ≤ 0.1, hasil 
perhitungan data dapat dibenarkan. 

Prosedur dalam metode AHP terdiri dari beberapa tahap 
(Suryadi dan Ramdhani, 1998) dalam Tominanto (2012), yaitu:  
1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.  

Penyusunan hirarki yaitu dengan menentukan tujuan yang 
merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level 
teratas. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk 
menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang 
ada dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. Setiap 
kriteria dapat memiliki subkriteria dibawahnya dan setiap 
kriteria dapat memiliki nilai intensitas masing-masing. 

2. Menentukan prioritas elemen.  
Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen 

adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu 
membandingkan elemen secara berpasangan sesuai 
kriteria yang di berikan dengan menggunakan bentuk 
matriks. Proses perbandingan berpasangan dimulai dari 
level paling atas hirarki untuk memilih kriteria. Mengisi 
matrik perbandingan berpasangan yaitu dengan 
menggunakan bilangan untuk merepresentasikan 
kepentingan relatif dari satu elemen terhadap elemen 
lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai 
dengan 9. 

3. Sintesis  
Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan 
berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan 
prioritas.  
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1) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks.  
2) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.  
3) Menjumlahkan nilai dari setiap matriks dan membaginya 

dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 
4) Mengukur konsistensi.  

Konsistensi penting untuk mendapatkan hasil yang valid 
dalam dunia nyata. AHP mengukur konsistensi 
pertimbangan dengan rasio konsistensi (consitency ratio). 
Nilai Konsistensi rasio harus kurang dari 5% untuk matriks 
3x3, 9% untuk matriks 4x4 dan 10% untuk matriks yang 
lebih besar. Jika lebih dari rasio dari batas tersebut maka 
nilai perbandingan matriks di lakukan kembali. Langkah-
langkah menghitung nilai rasio konsistensi yaitu (Suryadi 
dan Ramdhani, 1998 dalam Tominanto, 2012): 

a) Mengkalikan nilai pada kolom pertama dengan prioritas 
relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan 
prioritas  relatif elemen kedua, dan seterusnya.  

b) Menjumlahkan setiap baris.  
c) Hasil dari penjumlahan baris dibagikan dengan elemen 

prioritas relatif yang bersangkutan.  
d) Membagi hasil diatas dengan banyak elemen yang ada, 

hasilnya disebut eigen value (λ max).  
e) Menghitung indeks konsistensi (consistency index) dengan 

rumus (Saaty, 2008) : 

𝐶𝐼 =  
(λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
 

Keterangan : CI  : Consistensi Index  
λ max  : Eigen Value 
n : Banyak elemen 
f) Menghitung konsistensi ratio (CR) dengan rumus (Wu, 

2012) : 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Keterangan :  CR  : Consistency Ratio  
CI : Consistency Index  
RC : Random Consistency 
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2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini juga menggunakan hasil penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan sebagai bahan studi literatur. 
Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Jurnal Judul Hasil 

1. Kuncoro
, M., 
Supomo
, Irwan 
A. 

Jurnal 
Emperika, 
Volume 
16, No. 1, 
Juni 2003 

Analisis Formasi 
Keterkaitan, Pola 
Kluster dan 
Orientasi Pasar: 
Studi Kasus 
Sentra Industri 
Keramik di 
Kasongan, 
Kabupaten Bantul, 
D.I. Yogyakarta 

Berdasarkan analisis regresi 
logistik, bahwa variabel aktifitas 
berpromosi, teknologi, jumlah 
tenaga kerja dan umur 
perusahaan sangat berpengaruh 
dalam menentukan orientasi 
pasar industri keramik 
Kasongan. 
 
 

2. Hermay
udi, W.  

Jurnal 
Teknologi 
Pertanian, 
Vol. 5, No. 
2: 76-86. 
2012 

Pengelompokan 
Industri Tempe 
Berdasarkan 
Klasifikasi Industri 
Dengan Cluster 
Analysis (Studi 
Kasus Di Sentra 
Industri Tempe 
Kota Malang) 

Penelitian ini menghasilkan 
Analisis  Kelompok dengan 
Metode Hirarki membentuk dua 
sampai empat cluster dan 
terbentuknya tiga cluster 
merupakan jumlah cluster yang 
paling tepat untuk 
menggambarkan perkembangan 
industri tempe yang ada di Kota 
Malang berdasarkan klasifikasi 
industrinya. Sentra Tempe 
Tulusrejo, Merjosari dan 
Mulyorejo  pada  pembentukan 
tiga cluster membentuk satu  
cluster; Lesanpuro membentuk 
dua cluster dan Sanan 
membentuk tiga cluster. 

3. Lestari, 
E.P. 

Jurnal 
Organisasi 
dan 
Manajeme
n, Volume 
6, Nomor 
2, 
Septembe
r 2010, 
146-157 

Penguatan 
Ekonomi Industri 
Kecil dan 
Menengah Melalui 
Platform Klaster 
Industri 

Industri kecil dan menengah 
yang selama ini tidak 
mendapatkan fasilitas berarti 
dari pemerintah terbukti 
tangguh menghadapi gejolak-
gejolak eksternal. Namun 
demikian untuk menghadapi 
globalisasi maka IKM perlu 
menguatkan daya saingnya 
antara lain melalui klaster 
industri agar memiliki 
keunggulan kompetitip dan 
mampu bersaing dengan entitas 
bisnis lainnya. 
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4. Ediyanto
, 
Muhlasa
h 
Novitasa
ri Mara, 
Neva 
Satyaha
dewi 

Buletin 
Ilmiah 
Mat. Stat. 
dan 
Terapann
ya 
(Bimaster) 
Volume 
02, No. 2 
(2013), 
hal 133-
136 

Pengklasifikasian 
Karakteristik 
Dengan Metode 
K-Means Cluster 
Analysis 

Metode K-Means Cluster 
Analysis cukup efektif diterapkan  
dalam proses pengklasifikasian 
karakteristik terhadap objek 
penelitian. Algoritma K-Means 
Cluster Analysis pada dasarnya  
dapat diterapkan pada 
permasalahan dalam memahami 
perilaku konsumen, 
mengidentifikasi peluang produk 
baru dipasaran dan algoritma K-
Means ini juga dapat digunakan 
untuk meringkas objek dari 
jumlah besar sehingga lebih 
memudahkan untuk 
mendiskripsikan sifat-sifat atau 
karakteristik dari masing-masing 
kelompok. 
 
 

5. Mani. V, 
Rajat 
Agarwal, 
Vinay 
Sharma 

Internatio
nal 
Strategic 
Managem
ent 
Review 2 
(2014) 
98–112 

Supplier Selection 
Using Social 
Sustainability: 
AHP Based 
Approach In India 

Penelitian ini terutama berfokus 
pada pilihan pemasok sosial 
berkelanjutan melalui parameter 
sosial dengan menggunakan 
analytical hierarchy process 
(AHP) dalam pengambilan 
keputusan. Penelitian ini 
membantu rantai pasokan 
manajer mengintegrasikan 
berbagai dimensi sosial ke 
fungsi rantai pasokan. Hasil 
studi menarik perhatian semua 
stakeholders terhadap dimensi 
sosial oleh memerlukan 
pentingnya kondisi sosial 
berdasarkan pemasok. 
 
 

6. Effat, 
Hala A., 
Ossman 
A. 
Hassan 

The 
Egyptian 
Journal of 
Remote 
Sensing 
and 
Space 
Sciences 
(2013) 16, 
141–151 

Designing and 
Evaluation of 
Three Alternatives 
Highway Routes 
Using The 
Analytical 
Hierarchy Process 
and The Least-
Cost Path 
Analysis, 
Application In 
Sinai Peninsula, 
Egypt 

Alat Geographic Information 
System (GIS) yang digunakan 
untuk mengembangkan jalan 
paling murah untuk sebuah 
koridor untuk menghubungkan 
tiga kota di lingkungan gurun 
Sinai Peninsula. Tiga visi 
dijadikan model: teknik visi, visi 
lingkungan dan visi hibrida. 
Evaluasi multicriteria yang 
digunakan untuk 
membandingkan tiga rute. Rute 
hibrida akhirnya 
direkomendasikan. 
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7. Montaze
ri-Gh, 
M., A. 
Fotouhi 

Scientia 
Iranica B 
(2011) 18 
(4), 930–
937 

Traffic Condition 
Recognition Using 
The K-Means 
Clustering Method 

Makalah ini menyajikan 
pendekatan metodologis 
pengakuan kondisi lalu lintas, 
berdasarkan mengemudi 
segmen pengelompokan. Studi 
ini difokuskan pada penerapan 
mengemudi kondisi pengakuan 
untuk kontrol cerdas kendaraan 
listrik hybrid. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lalu lintas 
yang kondisi dapat benar diakui 
di 87 persen dari situasi dan 
menggunakan pendekatan yang 
diusulkan. 
 

8. Rivani, 
E. 

Jurnal  

Mat  Stat , 

Vol. 10 

No. 2 Juli 

2010: 

122-134 

Aplikasi K-Means 

Cluster Untuk 

Pengelompokkan 

Provinsi 

Berdasarkan 

Produksi Padi, 

Jagung, Kedelai, 

Dan Kacang Hijau 

Tahun 2009 

Hasil penelitian ini yaitu terlihat 

bahwa pada tahun 2009 provinsi 

pada klaster 3 (Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur) 

merupakan provinsi dengan 

jumlah  produksi padi, jagung, 

kedelai, dan kacang hijau 

terbanyak atau dapat dikatakan 

provinsi pada  klaster 3 

merupakan daerah produksi 

tinggi, sementara provinsi pada 

klaster 2 (Sumatera Utara, 

Sumatera Selatan, Lampung, 

dan Sulawesi Selatan) 

merupakan daerah produksi 

menengah, dan provinsi pada 

klaster 1 (Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Barat, 

Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka 

Belitung, Kepulauan Riau, DKI 

Jakarta, DI Yogyakarta, dan 

Banten) merupakan daerah 

produksi rendah karena 

memproduksi padi, jagung, 

kedelai, dan kacang hijau dalam 

jumlah paling sedikit.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di UKM Keripik Apel Kota Batu. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian 
dan pengolahan data dilakukan mulai bulan Maret 2015 sampai 
dengan bulan September 2015. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk menyederhanakan ruang 
lingkup masalah penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini 
adalah: 

1. Kriteria yang diambil untuk pengelompokan UKM keripik 
apel adalah kapasitas produksi per bulan, lama 
beroperasi, nilai investasi, rata-rata penjualan per bulan, 
jumlah tenaga kerja dan jumlah asset unit usaha. 

2. Faktor yang digunakan dalam penyusunan strategi 
pengembangan meliputi klaster industri, pemerintah, 
dan industri pendukung. Kriteria yang diambil dari ketiga 
faktor tersebut adalah peningkatan kualitas produk, 
pengembangan sumber daya manusia, pengembangan 
kemitraan, permodalan, dan peningkatan daya saing. 

3. Penelitian hanya sampai pada penentuan strategi 
pengembangan klaster UKM keripik apel, tidak 
membahas tahap implementasi strategi. 

4. UKM yang menjadi objek adalah anggota UKM yang 
terdaftar dalam data Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan masih 
aktif beroperasi. 

5. Responden sebagai obyek penelitian adalah pemilik 
UKM keripik apel di Kota Batu, Diskoperindag, dan 
akademisi dosen. 
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3.3 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan urutan dari pengerjaan 

penelitian yang terdiri dari tahap-tahap pelaksanaan yang saling 
berkaitan. Prosedur penelitian pada penelitian ini dilakukan 
berdasarkan tahapan penelitian yang dapat digambarkan pada 
Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 
3.3.1 Survey Pendahuluan dan Studi Literatur 

Penelitian dimulai dengan melakukan survey 
pendahuluan dan studi literatur. Survey pendahuluan dilakukan 
dengan melakukan kunjungan ke seluruh UKM keripik apel yang 
ada di Kota Batu. Survey pendahuluan dilakukan untuk 



43 
 

mengetahui kondisi nyata dari objek penelitian sehingga dapat 
diidentifikasi permasalahan yang ada. Studi literatur dilakukan 
dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur berupa 
buku laporan, jurnal serta artikel-artikel yang terkait dengan 
pokok bahasan analisis klaster dan pengembangan strategi 
usaha, e-book, artikel-artikel di internet, dan data-data dari 
Badan Pusat Statistik (BPS). 

 
5.3.2 Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini 
adalah pembentukan klaster pada usaha kecil dan menengah 

(UKM) keripik apel untuk meningkatkan daya saing UKM keripik 
apel di Kota Batu dengan menggunakan metode K-means 
clustering dan penentuan strategi pengembangan klaster UKM 
yang terbentuk menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Tujuan penelitian ini adalah menentukan cluster 
pada UKM keripik apel di Kota Batu dengan metode K-means 
clustering dan menentukan strategi pengembangan cluster UKM 
keripik apel dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

  
3.3.3 Identifikasi Variabel 

Usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi objek 
penelitian akan dikelompokkan menggunakan beberapa kriteria 
yang dianggap penting diketahui. Kriteria tersebut merupakan 
variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011: 64), 
variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat, nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan. Variabel-variabel yang digunakan untuk 
mengelompokkan UKM keripik apel antara lain: 
a. X1 = Kapasitas produksi per bulan (kg) 

Kapasitas produksi merupakan jumlah maksimum output 
yang dapat diproduksi atau dihasilkan oleh UKM dalam 
waktu satu bulan. 

b. X2 = Lama beroperasi (tahun) 
Lama beroperasi menunjukkan lama waktu UKM berdiri 
hingga saat ini masih produksi. Hal ini berkaitan dengan 
pengalaman dari UKM yang bersangkutan dan kestabilan 
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dari UKM. Semakin lama satu usaha berdiri maka 
kestabilan usaha tersebut cenderung semakin meningkat. 

c. X3 = Nilai investasi (Rp) 
Nilai investasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 
pemilik usaha pada awal usaha untuk mendirikan unit 
usaha keripik apel. Biaya awal usaha ini meliputi biaya 
untuk pembelian bahan baku dan bahan penunjang dan 
peralatan industri yang digunakan. 

d. X4 = Rata-rata penjualan per bulan (Rp) 
Rata-rata penjualan per bulan menunjukkan besarnya unit 
produk yang dapat terjual dalam satu bulan. 

e. X5 = Jumlah tenaga kerja (orang) 
Jumlah tenaga kerja merupakan jumlah tenaga 
keseluruhan, baik tenaga kerja tetap maupun yang tidak 
tetap pada UKM bersangkutan. Posisi UKM dapat diketahui 
melalui jumlah tenaga kerja yang ada pada UKM 
bersangkutan, termasuk usaha mikro, kecil atau menengah. 

f. X6 = Jumlah aset unit usaha (Rp) 
Jumlah aset merupakan jumlah sumber ekonomi yang 
diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. 
Aset juga merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh 
suatu unit usaha yang mendukung proses produksi kecuali 
tanah dan bangunan. 
 

3.3.4 Metode Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM keripik 

apel yang berada di Kota Batu. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh 
(saturation sampling). Pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah dengan seluruh anggota populasi dari UKM keripik apel 
di Kota Batu. Sampel yang diambil yaitu 8 unit UKM keripik apel 
di Kota Batu.  

 
3.3.5 Pengumpulan Data 
a. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah beberapa 
data yang hanya diketahui oleh internal perusahaan. 
Pengumpulan data dilakukan untuk menunjang dalam 
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analisis data. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh 
dari melakukan pengamatan langsung di lapangan dan 
wawancara dengan karyawan yang terkait. Serta 
responden yang mengisi kuesioner serta hasil dari 
wawancara dengan pengelola keripik apel. 

2. Data Sekunder 
Data sekunder yang digunakan adalah diperoleh melalui 
informasi dan data yang diperoleh dari Diskoperindag 
serta sumber-sumber (instansi) lain untuk melengkapi 
data, misalnya BPS dan kelurahan tempat sentra 
industri. Data  sekunder juga diperoleh dari skripsi, 
jurnal, buku-buku dan internet. 

b. Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap objek yang dikaji untuk memperoleh 
data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
Observasi digunakan sebagai pelengkap untuk 
mengetahui kondisi dan situasi pada UKM keripik apel 
Kota Batu.  

2. Wawancara 
Metode wawancara dilakukan dengan cara 
berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan 
untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal 
perusahaan sehingga dapat diperoleh data dan informasi 
dari perusahaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan 
para pemilik UKM keripik apel berupa wawancara 
terstruktur dengan pertanyaan terbuka dan terbatas. 

3. Dokumentasi 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder 
maupun tambahan informasi yang relevan dengan 
permasalahan penelitian. Data-data sekunder yang 
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mendukung penelitian dipelajari dan diseleksi, kemudian 
dicatat (didokumentasikan). 

 
3.3.6 Analisa Data dan Pengolahan Hasil 

Analisis penelitian ini meliputi analisis data kriteria dari 
internal yang berpengaruh terhadap pengelompokan UKM dan 
penyusunan pengembangan strategi UKM keripik apel. Metode 
analisis data yang digunakan adalah K-means Clustering dan 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode K-means 
Clustering merupakan metode pengelompokan atau clustering 
non-hierarki yang digunakan dalam pengelompokan data dan 
metode AHP digunakan untuk menentukan pengembangan 
strategi yang tepat secara hierarki. Data yang diperoleh 
kemudian diproses dengan menggunakan software SPSS 19 
dan Criterium Decision Plus untuk AHP. 

 
3.3.6.1 K-means Clustering 

Algoritma K-means adalah algoritma clustering yang 
paling populer dan banyak digunakan dalam dunia industri. 
Algoritma ini disusun atas dasar ide yang sederhana. Ada 
awalnya ditentukan berapa klaster yang akan dibentuk. Sebaran 
obyek atau elemen pertama dalam klaster dapat dipilih untuk 
dijadikan  sebagai titik tengah (centroid point) klaster. Dalam 
menjalankan metode K-means Clustering dapat menggunakan 
SPSS 17.0 dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Metode K-means Clustering dengan 

SPSS 17.0 

1. Normalisasi Data 
Normalisasi data dilakukan untuk menyeragamkan interval 
data. Keseragaman data berpengaruh dalam perhitungan 
matriks-matriks pada data. Hal ini berarti nilai kuadrat 
input harus berada pada range 0 sampai 1, sehingga 
range input yang memenuhi syarat akan berada pada 
range 0 sampai 1. Rumus transformasi yang dipakai untuk 
mentransformasi data ke interval tersebut adalah : 
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𝑥′ =
(𝑥 − 𝑎)

(𝑏 − 𝑎)
 

Keterangan: 
𝑥′  : Data yang sudah dinormalisasi 

𝑥  : Data hasil jawaban responden 
𝑎  : Data minimum 

𝑏  : Data maksimum 
2. Penentuan Jumlah Klaster 

Klaster ditetapkan sebagai kelompok yang akan 
dibentuk dari sejumlah data. Jumlah klaster yang 
diinginkan ditentukan. Pada penelitian ini ditentukan 
jumlah klaster yaitu sebanyak 3 klaster. Penentuan 
jumlah klaster dilakukan dengan rumus (Modenesi, 
2005) : 

𝑃𝐵𝑀  𝐾 =   
1

𝐾
.
𝐸1

𝐸𝑘
. 𝐷𝑘 

2

 

𝐾′ = max[𝑃𝐵𝑀 (𝐾)] 
Keterangan: 

𝑃𝐵𝑀  𝐾  : Indeks jumlah klaster 
𝐾   : Jumlah klaster 

𝐸1  : Jumlah jarak setiap sampel dari pusat geometri 
𝐸𝑘   : Jumlah jarak klaster yang sudah dipangkatkan 
𝐷𝑘   : Penyebaran yang maksimum dari tiap klaster 

𝐾′  : Jumlah klaster yang optimal 
3. Penentuan Centroid 

Centroid ditetapkan sebagai rata-rata dari data yang 
ada pada masing-masing klaster dan dapat pula 
disebut sebagai pusat klaster. Cara menghitung 
centroid klaster ke- 𝑖, 𝑣𝑖  digunakan rumus : 

𝑣𝑖 ,𝑗 =
 𝑥𝑘 ,𝑗

𝑁𝑖
𝑘=1

𝑁𝑖
 

Keterangan : 
𝑣𝑖,𝑗   : centroid pada klaster ke-i  

𝑁𝑖   : banyaknya objek/jumlah objek yang menjadi 
anggota klaster ke-i 
𝑥𝑘 ,𝑗   : data baris ke-k kolom ke-j  
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4. Perhitungan Jarak Centroid ke Data point 
Centroid atau dapat pula disebut pusat klaster yang 
telah didapat kemudian dihitung jaraknya dengan 
setiap data point. Jarak data point yang dekat dengan 
centroid akan menjadi sebuah anggota klaster. Jarak 
centroid dengan data point dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus Euclidean Distance. Euclidean 
distance space sering digunakan dalam perhitungan 
jarak, hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh 
merupakan jarak terpendek antara dua titik yang 
diperhitungkan. Adapun persamaannya adalah sebagai 
berikut: 

𝐷𝐿1 𝑥2 , 𝑥1 =  𝑥2, 𝑥1 1 =    𝑥2𝑗 − 𝑥1𝑗  
2

𝑝

𝑗=1

 

Keterangan : 
𝐷𝐿1 𝑥2 , 𝑥1   : jarak antara data 𝑥1 dan 𝑥2 
𝑥1 , 𝑥2  : data point        

5. Perpindahan Objek 
Setelah dihitung kembali jarak data point dengan 
centroid maka terjadi perubahan jarak pada objek. Jika 
masih terjadi perubahan jarak pada objek maka 
kembali ke langkah 3, hal ini dilakukan sampai tidak 
ada lagi objek yang berpindah tempat. 

6. Interpretasi dan Pembuatan Profiling 
Interpretasi serta pembuatan profil klaster merupakan 
tahap mendeskripsikan karakteristik klaster yang 
terbentuk, sehingga dapat memberikan informasi 
karakteristik dari klaster yang telah terbentuk. Output 
yang dihasilkan dalam analisis data menggunakan 
metode K-means Clustering ini adalah jumlah data dan 
data mana saja yang masuk ke dalam sebuah klaster 
yang sama. Perhitungan metode K-means Clustering 
ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 
17.0. 
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3.3.6.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Langkah-langkah yang digunakan pada pengembangan 

strategi dengan metode AHP adalah sebagai berikut: 
1. Merumuskan masalah dengan menyusun hierarki mulai dari: 

a. Identifikasi masalah yang terjadi 
Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah belum 
terbentuknya pengembangan strategi berbasis klaster yang 
dirasa tepat dan sesuai diterapkan untuk tiap klaster. 

b. Identifikasi tujuan 
Tujuan dari metode AHP ini adalah menentukan 
pengembangan strategi yang tepat untuk diterapkan pada 
tiap klaster yang telah terbentuk. Pengembangan strategi 
yang diambil disesuaikan dengan prioritas hasil perhitungan 
metode AHP. 

c. Identifikasi pengembangan strategi UKM keripik apel 
Penentuan pengembangan strategi yang diambil 
disesuaikan dengan prioritas hasil perhitungan metode AHP 
untuk tiap klaster. Pengembangan strategi antar klaster 
akan berbeda sesuai dengan masalah dan kemampuan dari 
objek penelititan. Penyusunan hierarki strategi 
pengembangan UKM keripik apel di Kota Batu dapat dilihat 
pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4. Hierarki Strategi Pengembangan UKM Keripik Apel Kota 

Batu 
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2. Menentukan prioritas elemen.  
a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen 

adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu 
membandingkan elemen secara berpasangan sesuai 
kriteria yang di berikan dengan menggunakan bentuk 
matriks. Matriks bersifat sederhana, berkedudukan kuat 
yang menawarkan kerangka untuk memeriksa konsistensi, 
memperoleh  informasi tambahan dengan membuat 
semua perbandingan yang  mungkin dan menganalisis 
kepekaan  prioritas  secara keseluruhan  untuk merubah 
pertimbangan.  

Tabel 3.1. Tabel Susunan Elemen Matrik  

C A1 A2 A3 

A1 1   

A2  1  

A3   1 

b. Mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu dengan 
menggunakan bilangan untuk merepresentasikan 
kepentingan relatif dari satu elemen terhadap elemen 
lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai 
dengan 9. Skala ini mendefinisikan dan menjelaskan nilai 
1 sampai 9 untuk pertimbangan dalam perbandingan 
berpasangan elemen pada setiap level hirarki terhadap 
suatu kreteria di level yang lebih tinggi. Berikut ini Tabel 
3.2. skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai 
tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya. 

3. Menyusun prioritas elemen keputusan pada tingkat hierarki 
keputusan dengan Eigen value 

𝐸𝑣𝑗 =  𝑁𝑖1 × 𝑁𝑖2 × … × 𝑁𝑖𝑛 0,5                                           (8) 

Vektor prioritas pada dasarnya merupakan Ev yang telah 
disesuaikan, dimana VP tiap baris merupakan rasio Ev tiap 
baris terhadap jumlah total Ev. Jadi nilai VP merupakan 
persentase dari Ev sehingga jumlah seluruh VP adalah 1 
(100%). Makin tinggi nilai VP makin tinggi prioritasnya. 
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Tabel 3.2. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 
Intensitas 

Kepentingan 
Arti/Makna Penjelasan 

1 
Kedua elemen sama 
pentingnya 

Dua elemen mempunyai 
pengaruh yang sama besar 
terhadap tujuan 

3 

Elemen yang satu 
sedikit lebih penting 
daripada elemen yang 
lainnya 

Pengalaman dan penilaian sedikit 
menyokong satu elemen 
dibandingkan elemen yang lain 

5 
Elemen yang satu 
lebih penting daripada 
elemen yang lainnya 

Pengalaman dan penilaian sangat 
kuat menyokong satu elemen 
dibandingkan elemen yang lain 

7 

Satu elemen jelas lebih 
mutlak penting 
daripada elemen yang 
lainnya 

Satu elemen yang kuat di sokong 
dan dominan terlihat dalam 
praktek 

9 
Satu elemen mutlak 
penting daripada 
elemen yang lainnya 

Bukti yang mendukung elemen 
yang satu terhadap elemen lain 
memiliki tingkat penegasan 
tertinggi yang mungkin 
menguatkan 

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara 2 nilai 
pertimbangan yang 
berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 
kompromi diantara 2 pilihan 

Kebalikan 
Jika aktifitas i mendapat satu angka dibanding aktifitas j, 
maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i 

 
4. Menentukan konsentrasi maksimum (λmaks) pada AHP 

bertujuan untuk melihat penyimpangan konsistensi suatu 
matrik. Nilai λmaks diperoleh dari hasil perkalian jumlah 
kolom 1 dengan vektor prioritas baris 1, jumlah kolom 
kedua dikalikan dengan vektor prioritas baris 2, dan 
seterusnya, kemudian dijumlahkan. 

𝜆 𝑚𝑎𝑘𝑠 =   𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚𝑗 × 𝑉𝑃𝑖  ; 𝑖 = 𝑗                               (9) 

λmaks selalu lebih besar dari ukuran matrik (n), makin 
dekat λmaks dengan 
nilai n maka nilai observasi dengan matrik makin konsisten, 
yaitu: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝑛

(𝑛−1)
                                                               (10) 

Semakin nilai CI medekati nilai 0, maka semakin konsisten 
suatu observasi. 
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5. Perhitungan Rasio Konsistensi (CR) dengan rumus: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                                               (10) 

Keterangan :  
RI : Random Index (Indeks Acak) 
Nilai indeks acak bervariasi sesuai dengan orde matriknya 
yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. Nilai rasio konsistensi 
yang lebih kecil atau sama dengan 0, 1 merupakan nilai 
yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Jika rasio konsistensi lebih dari 0, 
1 maka data penilaian harus diperbaiki. 
Tabel 3.3. Nilai Indeks Acak 

Ukuran Matrik Nilai RI 

1 0,00 
2 0,00 
3 0,58 
4 0,90 
5 1,12 
6 1,24 
7 1,32 
8 1,41 
9 1,45 
10 1,49 

 
 
3.3.7 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan hasil yang 
diperoleh dari penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil 
yang diperoleh dari penelitian dan kesimpulan ini akan 
menjawab tujuan penelitian dan ditujukan untuk UKM sebagai 
objek serta untuk penelitian selanjutnya. Saran didapatkan dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan 
perbaikan. Saran diberikan kepada UKM Keripik Apel, Dinas 
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, dan 
penelitian lebih lanjut. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum UKM 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan 
usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan 
pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan 
dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan 
dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman, 2009). UKM 
keripik apel yang tersebar di Kota Batu sebagian berskala kecil 
dan menengah. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh 
peneliti ada 8 UKM keripik apel yang berada di Kota Batu. UKM 
olahan apel yang memproduksi keripik apel di Kota Batu terdiri 
dari UKM Excellent Fruits, Delicius dan SAS, Ramayana Agro 
Mandiri, CV. Bagus Agriseta Mandiri, Kharisma, Andhini, Agro 
Citra Abadi, dan Abata Agro Mandiri. Profil masing-masing UKM 
dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Profil UKM Keripik Apel Di Kota Batu 

UKM 
Kapasitas 
Produksi 

(kg) 

Lama 
operasi 
(tahun) 

Nilai 
investasi 
(rupiah) 

Rata 
penjualan 
(rupiah) 

Jumlah 
tenaga 
kerja 

(orang) 

Jumlah 
asset 

(rupiah) 

A 2000 8 200000000 200000000 11 2000000000 

B 360 12 89000000 185000000 15 250000000 

C 1800  10 5500000 100000000 38 3700000000 

D 1500 14 4000000 85000000 46 498000000 

E 500 6 50000000 30000000 4 200000000 

F 1000 6 210000000 45000000 11 460000000 

G 150 5 30000000 150000000 14 150000000 

H 115 3 85000000 40000000 12 370000000 

 
 

1. Excellent Fruits (UKM A) 
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Excellent Fruits merupakan salah satu UKM keripik apel di 
Kota Batu yang terletak di Jalan Abdul Rahman Gg II No. 4 
Kelurahan Ngaglik. UKM ini berdiri pada bulan Oktober 2007 
oleh Bapak Bobby Bosco. Dalam mendirikan usaha ini pemilik 
menggunakan sumber modal pribadi. Excellent Fruits saat ini 
memiliki tenaga kerja langsung sebanyak 11 orang yang 
ditempatkan pada bagian penggorengan, pengupasan, dan 
sopir. Pada bagian penggorengan terdiri dari 5 orang tenaga 
kerja, bagian pengupasan ada 5 tenaga kerja, dan 1 orang 
tenaga kerja sopir. Pada saat produksi keripik apel melimpah 
dan tenaga kerja langsung bagian pengupasan tidak mampu 
mengerjakan seluruhnya, pemilik mengambil tenaga kerja tidak 
langsung yang berada di perkampungan. Pemilik mengirim apel 
yang akan dikupas sebanyak 1 ton ke perkampungan yang 
jumlahnya kurang lebih 100 orang tenaga kerja tidak langsung.  

Excellent Fruits memiliki 2 jenis kualitas keripik apel yakni 
keripik apel KW1 dan KW2. Setiap bulannya produksi keripik 
apel KW1 kurang lebih sebanyak 1,5 hingga 2 ton, sedangkan 
keripik apel KW2 sekitar 15-20% dari produksi KW1. Teknologi 
produksi keripik apel di UKM ini sudah menggunakan teknologi 
mesin. Penjualan keripik apel Excellent Fruits dengan cara 
dipasok pada orang kedua dan harga masing-masing produk 
keripik apel KW1 yaitu sekitar Rp 80.000 – Rp 90.000 per kg, 
sedangkan keripik apel KW2 sekitar Rp 50.000 – Rp 60.000 per 
kg.  

2. Delicius & SAS (UKM B) 
Delicius & SAS adalah salah satu UKM keripik apel di Kota 

Batu yang berada di Dusun Segundu RT 5 RW 1 Desa 
Sumbergondo Kecamatan Bumiaji. UKM ini berdiri pada tahun 
2003 oleh Ibu Inggarwati. Dalam mendirikan usaha ini pemilik 
menggunakan sumber modal pribadi dan modal pinjaman. 
Tenaga kerja UKM saat ini berjumlah 15 orang yang berada 
dibagian pengupasan dan pengemasan. Dalam produksi keripik 
apel, teknologi yang digunakan adalah dengan menggunakan 
mesin vacuum frying untuk penggorengan apel. Produksi keripik 
apel setiap bulannya sebanyak 360 kg. Produk keripik apel 
Delicius & SAS penjualanya melalui penjualan sendiri dan 
dititipkan ke toko. Untuk harga jual apabila dijual sendiri yaitu 
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KW1 seharga Rp 10.000 per 100 gr dan KW2 dengan harga Rp 
8.000 per 100 gr. 

3. Ramayana Agro Mandiri (UKM C) 
Ramayana Agro Mandiri merupakan salah satu usaha yang 

memproduksi  keripik apel di Kota Batu yang berada di Jalan 
Mbah Djoyo Desa Bumiaji. Usaha ini didirikan oleh Bapak 
Mashudi pada tanggal 5 Mei 2005. Pemilik menggunakan modal 
pribadi untuk mendirikan usaha ini. Jumlah tenaga kerja yang 
dimiliki UKM saat ini adalah 38 orang yang berada di bagian 
produksi dan packaging. Setiap bulannya UKM ini memproduksi 
keripik apel sebanyak 1,8 ton. Pada proses produksinya, UKM 
telah menggunakan teknologi mesin yakni berupa mesin 
vacuum frying. Harga jual produk keripik apel Ramayana Agro 
Mandiri yaitu Rp 10.000 yang dijual ke toko atau retail. Area 
pemasaran UKM ini meliputi Malang Raya, Jawa Barat, Bali, 
dan Kalimantan. 

4. CV. Bagus Agriseta Mandiri (UKM D) 
CV. Bagus Agriseta Mandiri merupakan usaha yang 

memproduksi olahan apel salah satunya keripik apel. CV. Bagus 
Agriseta Mandiri didirikan pada 31 maret 2001 di wilayah Kota 
Batu Kecamatan Bumiaji oleh Bapak Syamsul Huda. Bagus 
Agriseta Mandiri terletak di Jalan Kopral Kasdi No. 03 Desa 
Bumiaji, Kecamatan Bumiaji. CV tersebut didirikan oleh 2 orang 
dengan modal awal 4 juta rupiah, modal untuk mendirikan 
usaha ini berasal dari 70% modal sendiri dan 30% modal 
pinjaman. Produk yang pertama di produksi adalah jenang apel, 
yang mana bahan baku mudah di dapat dan modal yang kecil, 
dan mana bahan baku sendiri mudah di dapat dan dua tahun 
kedepan dikembangkan dengan memproduksi sari apel dan 
keripik apel dan sampai sekarang berkembang dengan pesat 
dengan berbagai macam olahan yang salah satunya keripik 
nanas. 

Teknologi produksi usaha ini adalah menggunakan mesin 
vacuum frying. Penjualan produk keripik apel ini dijual sendiri 
dan dipasok ke toko lain. Harga jual dari keripik apel adalah 
bervariasi yakni untuk kualitas super harga Rp 5.000 per 50 gr 
dan harga Rp 10.000 per 100 gr, sedangkan kualitas KW1 
harga Rp 5.000 per 50 gr dan harga Rp 9.000 per 100 gr. 
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Tenaga kerja yang dimiliki oleh CV ini adalah 41 orang tenaga 
kerja langsung dan 5 orang tenaga kerja tidak langsung. Area 
pemasaran produk keripik apel meliputi 70% Malang Raya dan 
30% Nasional. 

5. Kharisma (UKM E) 
Kharisma merupakan salah satu UKM yang memproduksi 

keripik apel di Kota Batu. UKM ini beralamat di Jalan Slamet RT 
01 RW 02 Desa Bumiaji Kota Batu. UKM ini berdiri pada tahun 
2009 oleh Ibu Ika sebagai pemiliknya. Pemilik mendirikan UKM 
ini dengan modal awal sebesar 50 juta rupiah, modal tersebut 
berasal dari modal pribadi. Produksi keripik apel setiap bulan 
hanya 500 kg. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi 
keripik apel menggunakan mesin kecuali pada proses 
pengupasan. Jumlah tenaga kerja yang ada di UKM ini 
sebanyak 4 orang. Pada proses pengupasan terdapat 2 orang 
tenaga kerja, kemudian 2 orang tenaga kerja bagian 
pemasaran. Produk keripik apel ini penjualannya meliputi dijual 
sendiri dan di pasok ke toko lain. Harga penjualan keripik apel di 
UKM Kharisma tergantung pada permintaan, apabila barang 
yang diminta dalam jumlah besar maka harga yang diberikan 
sedikit murah, sedangkan permintaan dalam jumlah sedikit 
maka harga yang diberikan mahal. Area pemasaran UKM ini 
hanya meliputi Kota Batu dan Malang saja.    

6. Andhini (UKM F) 
Andhini adalah salah satu UKM keripik apel yang berada di 

Jalan Diponegoro Nomor 56 Desa Tulungrejo Kelurahan Bumiaji 
Kota Batu. UKM Andhini didirikan oleh Bapak Arnoto pada 
tanggal 2 September 2009. Modal awal yang digunakan untuk 
mendirikan usaha ini sebesar 210 juta rupiah. Modal tersebut 
berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Produksi keripik 
apel tiap bulan sebesar 1 ton dengan rincian 600 kg KW1 dan 
400 kg KW2. Teknologi produksi sudah menggunakan teknologi 
mesin dan masih manual pada pengupasan dan pengirisan. 
Penjualan produk keripik apel Andhini dengan dijual sendiri, 
reseller, dan grosir. Tenaga kerja yang dimiliki saat ini berjumlah 
9 orang tenaga kerja langsung dan 2 orang tenaga kerja tidak 
langsung. Untuk tenaga kerja langsung berada pada bagian 
pengolahan ada 6 orang dan 3 orang berada di bagian 
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pengemasan, sedangkan 2 orang tenaga tidak langsung di 
bagian pemasaran. 

7. Agro Citra Abadi (UKM G) 
UKM keripik apel di Kota Batu salah satunya adalah Agro 

Citra Mandiri yang terletak di Jalan Suwaji RT 03 RW 01 Desa 
Sumbergondo Kelurahan Bumiaji. UKM ini berdiri sejak tahun 
2009 yang didirikan oleh Bapak Joko dengan modal pinjaman 
sebesar 30 juta rupiah. Kapasitas produksi keripik apel UKM 
Agro Citra sebesar 150 kg setiap bulannya. Teknologi produksi 
menggunakan teknologi manual dan mesin. Produk dari keripik 
apel dipasok ke toko-toko dengan harga Rp 8.000/ 100 gr. 
Pemasaran produk UKM ini mencakup wilayah Batu dan Malang 
Raya yang dilakukan dengan mengirim sendiri dan distribusikan 
ke toko. Jumlah tenaga kerja saat ini yaitu 13 orang. Tenaga 
kerja sebanyak 12 orang berada dibagian pengolahan dan 
pengemasan, sedangkan 1 orang dibagian pemasaran. 

8. Abata Agro Mandiri (UKM H) 
Usaha kecil dan menengah Abata Agro Mandiri berada di 

Jalan Rambutan No. 02 Kelurahan Bumiaji Kota Batu. Usaha ini 
didirikan pada bulan Agustus 2012 oleh Bapak Abdul Hamid. 
Modal awal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha ini 
sebesar 85 juta rupiah dengan modal berasal dari modal pribadi 
dan modal pinjaman. Usaha yang dilakukan UKM ini untuk 
meningkatkan daya saing produknya melalui penekanan biaya 
bahan baku dengan mengambil bahan baku langsung dari 
petani. Teknologi produksi keripik apel sudah menggunakan 
teknologi mesin. Kapasitas produksi keripik apel sebesar kurang 
lebih 115 kg per bulan. UKM ini tidak hanya memproduksi 
keripik apel saja, melainkan memproduksi jenang apel. Jumlah 
tenaga kerja UKM Abata Agro Mandiri sebanyak 12 orang. 
Sebanyak 12 tenaga kerja yang berada dibagian produksi 
jenang apel ada 6 orang, 4 orang bagian keripik apel, dan 2 
orang bagian pemasaran. Area pemasaran produk keripik apel 
masih disekitar Batu dan Malang Raya. 

   
 
 

4.2 Karakteristik Responden  
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Responden pada penelitian ini terdiri dari responden pemilik 
UKM keripik apel dan responden pakar. Responden pakar 
merupakan orang yang dianggap mengerti dan paham keadaan 
industri keripik apel. Responden ini terdiri dari 8 orang pemilik 
UKM keripik apel di Kota Batu, 1 orang staff Diskoperindag, dan 
1 orang akademisi dosen Teknologi Industri Pertanian 
Universitas Brawijaya. Dalam penyebaran kuesioner, terdapat 
beberapa karakteristik responden diantaranya karakteristik 
responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan 
terakhir, dan berdasarkan pekerjaannya.  
 Berdasarkan hasil kuesioner, karakteristik responden 
yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki masing-masing 
memiliki nilai sebesar 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tingkat partisipasi tenaga kerja wanita sama dengan tenaga 
kerja laki-laki. Karakteristik pendidikan terakhir jumlah 
responden tertinggi yaitu lulusan diploma, sarjana, maupun 
pasca sarjana dengan nilai 70% dibandingkan dengan jumlah 
responden yang memiliki pendidikan terakhir SD, SMP, dan 
SMA. UKM keripik apel di Batu memiliki pemilik usaha yang 
berpendidikan tinggi, hal ini dapat digunakan sebagai motivator 
bahwa lulusan sekolah tinggi tidak harus mencari kerja namun 
bisa berwirausaha sendiri dan bahkan dapat merekrut tenaga 
kerja (Ardiana, 2010).  

Karakteristik UKM keripik apel di Kota Batu dapat dilihat 
pada Tabel 4.2. Variabel yang digunakan untuk 
mengelompokkan data yaitu terdiri dari kapasitas produksi (X1), 
lama produksi (X2), nilai investasi (X3), rata-rata penjualan (X4), 
jumlah tenaga kerja (X5), dan jumlah asset UKM (X6). Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada variabel-
variabel yang digunakan untuk  mengklasifikasikan suatu 
industri oleh beberapa sumber, seperti BPS, Bank  Indonesia 
mengenai batasan atau kriteria yang mengklasifikasikan suatu  
industri (Hermayudi, 2004). Penambahan variabel lain 
didasarkan pada kondisi atau fakta yang ada pada UKM keripik 
apel yang ditemui. 
 
 

Tabel 4.2 Karakteristik UKM Keripik Apel Kota Batu 
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No. Variabel Rata-Rata Nilai Maksimal Nilai Minimal 

1 
Kapasitas produksi 
per bulan (kg) 

928 2.000 115 

2 
Lama beroperasi 
(tahun) 

8 14 3 

3 Nilai investasi (Rp) 84.187.500 210.000.000 4.000.000 

4 
Rata-rata penjualan 
per bulan (Rp) 

104.375.000 200.000.000 30.000.000 

5 
Jumlah tenaga kerja 
(orang) 

19 46 4 

6 
Jumlah asset unit 
usaha (Rp) 

953.500.000 3.700.000.000 150.000.000 

Sumber : Data primer diolah (2015) 
Berdasarkan hasil karakteristik UKM keripik apel di Kota 

Batu, rata-rata kapasitas produksi keripik apel dari 8 sampel 
UKM sebanyak 928 kg per bulan. Kapasitas produksi keripik 

apel berkisar antara 115 kg hingga 2 ton per bulan. Kapasitas 
produksi merupakan salah satu tolak ukur yang penting dari 
suatu perusahaan. Kapasitas produksi adalah jumlah produk 
yang seharusnya dapat diproduksi oleh sebuah perusahaan 
guna mencapai keuntungan maksimal. Penentuan kapasitas 
produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jam kerja, 
jumlah pekerja, dan lain sebagainya (Putri, 2015). Lamanya 
beroperasi UKM keripik apel di Kota Batu bervariasi, rata-rata 
lama beroperasinya 8 tahun. Lama beroperasinya UKM keripik 
apel sangat beragam mulai dari 3 tahun hingga 14 tahun. Umur 
perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor 
dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan 
mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti 
bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil 
kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian (Bestivano, 
2013). Perusahaan yang lebih berpengalaman dan memiliki 
reputasi yang baik umumnya memiliki ukuran perusahaan yang 
besar karena memiliki akses lebih banyak untuk mendapatkan 
sumber daya. 

Nilai investasi sangat penting untuk pendirian suatu usaha, 
nilai investasi rata-rata UKM keripik apel di Kota Batu yakni 
sebesar Rp 84.187.500,00. Nilai investasi keripik apel di Kota 
Batu memiliki range sebesar Rp 4.000.000,00 hingga Rp 
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210.000.000,00. Nilai investasi merupakan jenis modal yang 
harus dikeluarkan pada awal memulai usaha, dan biasanya 
dipakai untuk jangka panjang. Nilai investasi atau laju 
pertumbuhannya rata-rata per tahun mencerminkan banyak hal, 
mulai dari perkembangan kapasitas produksi hingga kegiatan 
inovasi. Tetapi yang jelas investasi di dalam sebuah perusahaan 
biasanya terkait erat dengan pengembangan kapasitas produksi 
yang antara lain dengan melakukan pembelian mesin-mesin 
baru (Tambunan, 2008). 

Rata-rata penjualan keripik apel setiap bulan di Kota Batu 
sebesar Rp 104.375.000,00 dari 8 sampel UKM keripik apel. 
Rata-rata penjualan per bulan memiliki range antara Rp 
30.000.000,00 hingga Rp 200.000.000,00 tiap bulan. Rata-rata 
penjualan penjualan dalam penelitian ini terbilang cukup besar. 
Nilai rata-rata penjualan keripik apel ini sesuai dengan apa yang 
dituliskan oleh responden pemilik UKM keripik apel. Semakin 
tinggi penjualan suatu usaha maka akan semakin tinggi prestasi 
perusahaan tersebut (Hadiyanto, 2006). Rata-rata penjualan 
berpengaruh pada jumlah tenaga kerja, apabila hasil penjualan 
naik maka perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja 
tambahan guna menambah jumlah produksi sesuai dengan 
permintaan. Volume penjualan berpengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Dimana kenaikan volume penjualan 
akan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Sehingga 
apabila omset penjualan mengalami kenaikan maka secara 
langsung akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Karena 
semakin banyak hasil produksi maka omset juga akan 
meningkat. Semakin banyaknya permintaan produksi juga akan 
meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga 
tenaga kerja banyak yang terserap (Meliani, 2007). 

Rata-rata jumlah tenaga kerja UKM keripik apel di Kota Batu 
sebanyak 19 orang. Jumlah tenaga kerja UKM keripik apel di 
Kota Batu berkisar 4 orang sampai 46 orang. Jumlah tenaga 
kerja ini meliputi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 
Tenaga kerja di UKM keripik apel rata-rata berada di bagian 
produksi dan pemasaran. Perbedaan jumlah tenaga kerja 
maksimal dengan minimal mempunyai rentang yang jauh. Hal 
tersebut dapat terjadi karena setiap UKM memiliki kemampuan 
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dan kebutuhan masing-masing berbeda. Tenaga kerja 
merupakan indikator keberhasilan dari sebuah usaha kecil 
(Kuncoro, 2002). 

Selanjutnya untuk jumlah asset unit usaha yang dimiliki oleh 
seluruh UKM keripik apel rata-rata sebesar Rp 953.500.000,00. 
Jumlah asset minimal yang dimiliki oleh UKM keripik apel di 
Kota Batu sebesar Rp 150.000.000, sedangkan jumlah asset 
maksimal yang dimiliki oleh UKM adalah sebesar Rp 
3.700.000.000,00. Nilai asset disini yang dimaksud adalah 
seluruh kekayaan yang dimiliki oleh UKM kecuali tanah dan 
bangunan. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan 
tingkat perubahan aset perusahaan, karena tingkat 
pertumbuhan aset yang tinggi akan memudahkan perusahaan 
dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Aset 
yang meningkat merupakan sinyal  mengenai  peningkatan  
kinerja  perusahaan  secara  umum.  Sementara  aset yang  
menurun,  menunjukkan  sinyal  penurunan  kinerja  perusahaan  
(Jumhur, 2006). 
 
4.3 Analisis Klaster 

Metode pengelompokkan UKM keripik apel di Kota Batu 
yang dipilih adalah metode pengelompokkan non-hierarki yang 
menggunakan metode K-Means Clustering. Metode ini 
merupakan metode yang apabila data-datanya telah didapatkan 
maka dapat dikelompokan kedalam beberapa klaster 
berdasarkan kemiripan dari data-data tersebut. Proses ini 
dimulai dengan penentuan jumlah cluster terlebih dahulu, misal 
ditentukan akan ada 2 klaster, atau 3 klaster, atau angka lainnya 
(Santoso, 2004). Jumlah klaster pada penelitian ini ditetapkan 
sebanyak 3 klaster, hal ini disesuaikan dengan jumlah sampel 
sebanyak 8 UKM.  

Dalam proses pengelompokkan k-means clustering, 
MacQueen menyarankan k-means untuk menguraikan algoritma 
yang menetapkan suatu obyek ke dalam suatu klaster yang 
mempunyai centroid (mean) terdekat. Hitung jarak setiap data 
yang ada terhadap masing-masing centroid hingga ditemukan 
jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. 
Klasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan 
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centroid. Lakukan langkah tersebut hingga nilai centroid tidak 
berubah (stabil) (Pralita, 2010). Berdasarkan hasil 
pengelompokan data menggunakan metode k-means clustering, 
di dapatkan  hasil clustering hingga iterasi  ke- 2, dimana titik 
pusat tidak lagi berubah dan tidak ada data yang berpindah 
antar klaster. Dari hasil analisis k-means menunjukkan bahwa 
minimal jarak antara pusat klaster bernilai 3,531. Dalam 
penelitian ini, jumlah anggota klaster 1 sebanyak 3 UKM, jumlah 
anggota klaster 2 sebanyak 3 UKM, dan jumlah anggota klaster 
3 sebanyak 2 UKM. Profil responden untuk masing-masing 
klaster dapat dilihat pada Tabel 4.3. Sedangkan hasil 
pengolahan data k-means clustering dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

Berdasarkan hasil klaster, terbentuk 3 klaster UKM keripik 
apel di Kota Batu. Pada subbab sebelumnya, telah disebutkan 
beberapa variabel yang digunakan untuk mengelompokkan 
UKM-UKM keripik apel di Kota Batu. Diantara variabel-variabel 
tersebut yang menjadi variabel pembeda utama dalam klaster 
yang terbentuk adalah jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. 
Variabel pembeda ini terlihat pada hasil tabel anova yang 
menunjukkan nilai signifikansi terendah dan memiliki nilai F 
terbesar. Melihat perbedaan variabel pada klaster yang 
terbentuk. Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai 
probabilitas (sig) masing-masing variabel. Semakin besar nilai F 
dan (sig < 0,05), maka semakin besar perbedaan variabel pada 
klaster yang terbentuk. Nilai investasi dan jumlah tenaga kerja, 
masing-masing anggota klaster memiliki nilai yang berbeda. Hal 
ini juga menunjukkan bahwa nilai investasi yang dimiliki saat ini 
sesuai dengan kemampuan yang dikeluarkan oleh pihak UKM, 
sedangkan jumlah tenaga kerja merupakan sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh UKM untuk memproduksi keripik apel 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing 
UKM.  
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Tabel 4.3 Profil Responden Masing-masing Klaster 
 

No. Variabel 

Klaster 1 
(UKM A, F, H) 

Klaster 2 
(UKM B, E, G) 

Klaster 3 
(UKM C dan D) 

Pusat 
Klaster 

Minimal Maksimal Pusat Klaster Minimal Maksimal Pusat Klaster Minimal Maksimal 

1 
Kapasitas 
produksi per 
bulan (kg) 

1038 115 2000 337 150 500 1.650 1500 1800 

2 
Lama 
beroperasi 
(tahun) 

6 3 11 7 5 12 12 10 14 

3 
Nilai investasi 
(rupiah) 

165.000.000 85.000.000 210.000.000 76.666.667 30.000.000 150.000.000 4.750.000 4.000.000 5.500.000 

4 
Rata-rata 
penjualan per 
bulan (rupiah) 

95.000.000 40.000.000 200.000.000 211.666.667 150.000.000 300.000.000 92.500.000 85.000.000 100.000.000 

5 
Jumlah 
tenaga kerja 
(orang) 

11 9 12 11 4 15 42 38 46 

6 
Jumlah asset 
(rupiah) 

943.333.333 370.000.000 2.000.000.000 200.000.000 150.000.000 250.000.000 2.099.000.000 498.000.000 3.700.000.000 

 
Sumber: Hasil Data Primer (2015) 
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4.3.1 Klaster 1 
Klaster 1 memiliki 3 anggota yaitu UKM Excellent Fruits, 

Andhini, dan Abata Agro Mandiri. Kapasitas produksi per bulan 
UKM ini adalah sebanyak 1038 kg per bulan dengan rentang 
115 kg sampai dengan 2000 kg. Kapasitas produksi 
berhubungan dengan biaya  yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang dapat 
dihasilkan. Apabila kapasitas produksi tinggi, maka biaya tetap 
yang dikeluarkan juga besar, apabila pemanfaatannya sedikit, 
maka biaya produksi akan mahal sehingga untuk menentukan 
kapasitas produksi harus dilakukan perencanaan dan penelitian 
terlebih dahulu (Mahendra, 2013). Rata-rata lama UKM keripik 
apel ini sudah beroperasi selama 6 tahun. Rata-rata nilai 
investasi klaster 1 sebesar Rp 165.000.000,-. Modal awal untuk 
mendirikan usaha ini berasal dari modal pribadi dan modal 
pinjaman. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 
pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan 
untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-
perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk 
memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 
perekonomian (Sukirno 2005). 

Rata-rata penjualan keripik apel sebesar Rp 95.000.000,- 
per bulan dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh anggota 
klaster 1 sebanyak 11 orang. Biro Pusat Statistik Indonesia 
dalam Suryana (2003) mendefinisikan usaha kecil dengan 
ukuran tenaga kerja, yaitu 5 sampai 19 orang yang terdiri 
(termasuk) pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik,  dan 
pekerja keluarga. Sedangkan usaha menengah adalah 
mempunyai ukuran pekerja antara 20-100 orang (Kristiningsih, 
2014). Jumlah asset yang dimiliki oleh klaster 1 yaitu sebesar 
Rp 943.333.333,-. Perusahaan yang memiliki asset tetap dalam 
jumlah yang besar cenderung lebih menguntungkan karena 
meningkatkan nilai aset masa depan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM), usaha yang memiliki nilai asset lebih dari 
500 juta – 10 milyar rupiah termasuk usaha menengah 
(Darwanto, 2013).  
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4.3.2 Klaster 2 

Pada klaster 2 terdiri atas 3 UKM yakni Delicius & SAS, 
Kharisma, dan Agro Citra Abadi. Rata-rata kapasitas produksi 
per bulan UKM keripik apel klaster 2 sebanyak 337 kg. Rentang 
kapasitas produksi keripik apel klaster 2 adalah sebesar 150 kg 
sampai dengan 500 kg per bulan. Anggota UKM klaster 2 
memiliki pemasok bahan baku dan pasar yang tetap. Dalam 
anggota UKM klaster 2 ini pemasaran produknya berbeda-beda, 
ada yang dijual sendiri, eceran, grosir maupun partai. Lama 
beroperasi UKM keripik apel pada klaster 2 selama 7 tahun 
dengan rentang lama operasi selama 5 tahun hingga 12 tahun. 
Trisnawati (1998) dan Beatty (1989) dalam Gumanti (2000) 
menyatakan bahwa perusahaan yang sudah lama berdiri, 
kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh. 
Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi 
yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. 
Hal ini akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap 
produk-produk perusahaan tersebut. 

Rata-rata nilai investasi anggota UKM klaster 2 sebesar 
Rp 76.666.667,- dengan rentang nilai investasi sebesar Rp 
30.000.000,- sampai Rp 150.000.000,-. Nilai investasi pada 
klaster 2 lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi klaster 
1. Hal ini terjadi dikarenakan masing-masing UKM keripik apel 
berbeda dalam mengeluarkan modal awal untuk 
mengembangkan usahanya, modal awal dapat berasal dari 
modal pribadi atau modal pinjaman. Tambunan (2002) 
menjelaskan bahwa modal adalah salah satu faktor produksi 
yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, 
menengah maupun besar. Rata-rata penjualan per bulan 
anggota UKM keripik apel klaster 2 sebesar Rp 211.666.667,- 
atau sebesar Rp 2.540.000.000,- per tahun. Rata-rata penjualan 
klaster 2 berkisar antara Rp 150.000.000,- dan Rp 
300.000.000,- per bulan. UKM keripik apel klaster 2 ini 
dikategorikan sebagai usaha menengah, karena menurut 
Meneg Koperasi dan PKM juga Bank Indonesia hasil penjualan 
tahunan mencapai lebih dari Rp 1.000.000.000,- dan kurang 
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dari Rp 3.000.000.000,- serta masih dalam interval Rp 1 – 50 
milyar jika ditiinjau dari ketentuan BPS.  

Jumlah tenaga kerja anggota UKM keripik apel klaster 2 
rata-rata sebanyak 11 orang, dengan jumlah tenaga kerja 
sebanyak 4 orang sampai dengan 15 orang. Badan Pusat 
Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan jumlah 
tenaga kerjanya. Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang 
memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, 
sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang 
memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang (Sukesti, 
2011). Dari pernyataan BPS tersebut, klaster 2 termasuk dalam 
usaha kecil. Rata-rata jumlah asset UKM keripik apel klaster 2 
sebesar Rp 200.000.000,-. Jumlah asset memiliki rentang 
sebesar Rp 150.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-. 
UKM keripik apel klaster 2 termasuk dalam usaha kecil karena 
jumlah asset yang dimiliki berada diantara kriteria yang 
ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 
usaha kecil memiliki kriteria asset sebesar lebih dari 50 juta 
hingga 500 juta rupiah (Darwanto, 2013). 

 
4.3.3 Klaster 3 

Pada klaster 3 jumlah anggotanya hanya 2 UKM yaitu 
UKM C dan D atau UKM CV. Bagus Agriseta Mandiri dan 
Ramayana Agro Mandiri. Rata-rata kapasitas produksi per bulan 
adalah sebesar 1.650 kg dengan rentang kapasitasnya sebesar 
1500 kg hingga 1800 kg. Rata-rata kapasitas produksi UKM 
klaster 3 lebih besar daripada rata-rata kapasitas produksi UKM 
klaster 2 dan lebih sedikit daripada klaster 1, hal ini 
menunjukkan bahwa kapasitas masing-masing UKM keripik apel 
berbeda tergantung oleh permintaan pasar. Klaster 3 
merupakan UKM yang memproduksi tidak hanya keripik apel 
saja melainkan produk olahan buah lain. Pada variabel lama 
beroperasi, rata-rata lama beroperasi UKM pada klaster 3 ini 
selama 12 tahun. Nilai lama beroperasi berkisar antara 10 tahun 
sampai dengan 14 tahun. Lamanya perusahaan dalam 
beroperasi akan mendorong perusahaan untuk lebih maju. 
Lama usaha atau sering disebut sebagai umur usaha 
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merupakan banyaknya waktu yang ditempuh oleh usaha dalam 
menjalankan usahanya, untuk menunjukan kemampuan 
bersaingnya (Kusnia, 2013). 

Rata-rata nilai investasi UKM keripik apel pada klaster 3 
sebesar Rp 4.750.000,- dan rentang nilai investasi sebesar Rp 
4.000.000,-, sampai dengan Rp 5.500.000,-. UKM keripik apel 
pada klaster 3 ini memiliki modal yang sedikit dibandingkan 
dengan UKM keripik apel pada klaster 1 dan klaster 2. Namun, 
dengan modal yang sedikit ini UKM dapat berkembang pesat 
sehingga saat ini kapasitas produksi per bulannya lebih besar 
daripada anggota UKM di klaster 2 dan memiliki selisih 350 kg 
dari kapasitas produksi klaster 1. Modal adalah faktor usaha 
yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar 
kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan 
usaha dalam pencapaian pendapatan (Riyanto, 2001 dalam 
Purwanti, 2012).  

Untuk rata-rata nilai penjualan per bulan UKM keripik apel 
di Kota Batu klaster 3 sebesar Rp 92.500.000,- atau memiliki 
rata-rata penjualan sebesar Rp 1.110.000.000,- per tahun. 
Sedangkan nilai rata-rata penjualan berkisar antara Rp 
85.000.000,- hingga Rp 100.000.000,-. UKM keripik apel klaster 
3 ini dikategorikan sebagai usaha menengah. Hal ini sesuai 
dengan Meneg Koperasi dan PKM juga Bank Indonesia yang 
menyatakan hasil penjualan tahunan mencapai lebih dari Rp 
1.000.000.000,- dan kurang dari Rp 3.000.000.000,- serta masih 
dalam interval Rp 1 – 50 milyar jika ditiinjau dari ketentuan BPS. 

Pada jumlah tenaga kerja anggota UKM keripik apel 
klaster 3 memiliki rata-rata sebanyak 42 orang. Jumlah tenaga 
kerja yang dimiliki klaster 3 ini pada range 38 orang hingga 46 
orang. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) usaha yang 
memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang merupakan 
usaha menengah (Sukesti, 2011). Dari pernyataan tersebut, 
maka anggota klaster 3 ini dapat disebut usaha menengah. 
Rata-rata jumlah asset yang dimiliki oleh anggota UKM keripik 
apel klaster 3 hingga saat ini yaitu sebesar Rp 2.099.000.000,-. 
Nilai asset berkisar antara Rp 498.000.000,- dan Rp 
3.700.000.000,-. Dengan rata-rata jumlah asset sebesar Rp 
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2.099.000.000,- anggota klaster 3 termasuk dalam usaha 
menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha 
yang memiliki nilai asset lebih dari 500 juta – 10 milyar rupiah 
termasuk usaha menengah (Darwanto, 2013).  

 
4.4 Analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Penentuan strategi pengembangan klaster UKM keripik 
apel di Kota Batu menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Struktur hierarki penentuan strategi 
pengembangan klaster ini terdiri dari 3 level yakni faktor, kriteria, 
dan alternatif strategi. Hasil pengolahan data strategi 
pengembangan klaster industri menggunakan metode AHP 
dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
4.4.1 Strategi Pengembangan Klaster 1 

Pendekatan AHP menggunakan analisis perangkat lunak 
software Criterium Decision Plus (CDP) dari data yang sudah 
terkumpul. Hasil analisis bisa memberikan penentuan prioritas 
strategi pengembangan klaster UKM keripik apel di Kota Batu 
pada klaster 1. Hasil analisis hierarki yang sudah ditetapkan 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pengembangan klaster Industri 
menjadi fokus dalam analisis yang dibangun. Pada level 1, 
terdapat 3 faktor yang menjadi pertimbangan untuk mencapai 
tujuan yakni klaster industri, pemerintah, dan industri 
pendukung. Ketiga faktor memiliki bobot prioritas sebesar 0,333, 
hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peran 
yang sama penting dalam pengembangan klaster industri keripik 
apel di Kota Batu. 
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Pengembangan 

Klaster Industri

Faktor

Kriteria
3. Peningkatan 

Kualitas Produk

0,213

1. Pengembangan 

Kemitraan

0,223

2. Permodalan

0,223

Alternatif

Strategi

1. Peningkatan Keahlian 

dan Teknologi Produksi

0,202

4 Peningkatan 

Kemitraan

0,186

2. Peningkatan Keterampilan dan 

Pengetahuan Tenaga Kerja

0,190

3. Peningkatan 

Akses Pemasaran

0,186

1. Klaster 

Industri

0,333

3. Industri 

Pendukung

0,333

5. Pelaithan 

Tenaga kerja

0,176

2. Pemerintah

0,333

4. Pengembangan SDM

0,183

5. Peningkatan 

Daya Saing

0,158

6. Peningkatan 

Akses Permodalan

0,060

Gambar 4.1. Hierarki Strategi Pengembangan UKM Keripik Apel 
Klaster 1 

Setelah dilakukan pembobotan untuk setiap kriteria dan 
alternatif, selanjutnya perlu dilakukan penghitungan untuk 
mendapatkan nilai Rasio Konsistensi (Consistency Ratio-CR). 
Nilai CR ini merupakan parameter yang dapat digunakan untuk 
memeriksa apakah penilaian perbandingan berpasangan telah 
dilakukan dengan konsisten atau tidak pada penilaian strategi 
pengembangan klaster keripik apel di Kota Batu. Untuk model 
AHP dapat ditetapkan bahwa CR ≤ 0,1 maka judgement yang 
tela diberikan dianggap cukup konsisten. Jika nilainya lebih dari 
10%, maka penilaian data judgement harus diperbaiki 
(Maharrani, 2010). Hasil perhitungan nilai rasio konsistensi (CR) 
pada responden pakar untuk faktor sebesar 0,000, kriteria 
sebesar 0,012, dan alternatif strategi sebesar 0,037. Ketiga hasil 
tersebut bernilai kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan 
bahwa data penilaian dari responden telah konsisten. Apabila 
responden telah konsisten, maka tidak perlu ada pengambilan 
ulang data responden pakar. 

Faktor pengembangan klaster UKM keripik apel berada 
pada level 1 yakni klaster industri, pemerintah, dan industri 
pendukung. Hasil perhitungan prioritas menunjukkan ketiga 
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faktor tersebut memiliki bobot prioritas yang sama. Bobot 
prioritas faktor pengembangan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Bobot Faktor Pengembangan Klaster UKM Keripik 
Apel 

Target Faktor Bobot % 

Pengembangan 
Klaster Industri 

Klaster Industri 0,333 33,3 
Pemerintah 0,333 33,3 
Industri Pendukung 0,333 33,3 

 Jumlah 0,99 99 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer  
Bobot prioritas ketiga faktor pengembangan klaster 

keripik apel memiliki bobot yang sama yaitu sebesar 33,3%. Hal 
ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran 
yang sama penting dalam mengembangkan UKM keripik apel di 
Kota Batu. Klaster industri merupakan kumpulan beberapa 
perusahaan dan lembaga yang terkonsentrasi pada suatu 
wilayah, serta saling berhubungan dalam bidang yang khusus 
dan mendukung persaingan (Lestari, 2010). Pemerintah 
berperan untuk memberikan informasi, menghimbau, dan 
mengalirkan informasi yang bermanfaat kepada anggota klaster 
2. Pemerintah juga berperan dalam mengintegrasikan kegiatan 
antar sektor dan antar daerah, sehingga permasalahan dalam 
pembinaan klaster dapat dihindari. Pemerintah Kota Batu saat 
ini telah menyediakan fasilitas Pusat Layanan Usaha Terpadu 
(PLUT) yang berfungsi sebagai kantor untuk mendata dan 
membantu usaha yang sudah berjalan maupun yang akan 
berjalan serta membantu memasarkan sebagian kecil barang 
dagang di kantor. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas 
Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Batu juga 
menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan inovasi 
produk, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kemampuan 
manajerial serta pelatihan bidang pemasaran (Diskoperindag, 
2014). Industri pendukung yang dimaskudkan dalam penelitian 
ini meliputi industri yang berada di bidang pemasok, jasa dan 
barang, termasuk layanan pembiayaan. Adanya industri 
pendukung akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam 
klaster. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam 
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transaction cost, sharing teknologi, informasi maupun skill 
tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan 
lainnya. Manfaat lain industri pendukung adalah akan 
terciptanya daya saing dan produtivitas yang meningkat (Porter, 
2008). 

Pada struktur hierarki level 2 merupakan kriteria 
pengembangan klaster industri keripik apel di Kota Batu. 
Terdapat 5 kriteria yang akan dicapai dalam pengembangan 
klaster industri keripik apel. Kriteria tersebut meliputi 
peningkatan kualitas produk, pengembangan SDM, 
pengembangan kemitraan, permodalan, dan peningkatan daya 
saing. Hasil pembobotan kriteria pengembangan klaster industri 
keripik apel dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Bobot Kriteria Pengembangan Klaster UKM Keripik 
Apel 

Faktor Kriteria Bobot % 

Klaster Industri, 
Pemerintah, dan 
Industri 
Pendukung 

Peningkatan Kualitas Produk 0,213 21,3 
Pengembangan SDM 0,183 18,3 
Pengembangan Kemitraan 0,223 22,3 
Permodalan  0,223 22,3 

Peningkatan Daya Saing 0,158 15,8 

 Jumlah 1 100 

Sumber: Hasil Analisis Data Primer 
Berdasarkan hasil pembobotan kriteria/tujuan 

pengembangan klaster UKM keripik apel pada tabel diatas, 
kriteria pengembangan kemitraan dan permodalan memiliki 
bobot prioritas tertinggi dengan nilai 22,3%. Pada prioritas 
pertama adalah pengembangan kemitraan dengan bobot 
22,3%. Pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia 
tidak lepas dari berbagai macam kendala. Salah satu kendala 
yang mempengaruhi perkembangan usaha adalah kemitraan.  
Kemitraan atau kerjasama merupakan suatu sikap menjalankan 
bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu 
kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok 
dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan 
bisnis bersama (Linton, 1995 dalam Nurmianto, 2004). Dalam 
pengembangan UKM yang telah dilakukan oleh pelaku usaha 
maupun pemerintah yang meliputi bidang produksi, sumber 
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daya manusia, teknologi, dan pemasaran, bidang kemitraan 
juga perlu diperhatikan. Bentuk-bentuk kemitraan usaha 
(partnership) juga dikembangkan untuk mendukung akselerasi 
pengembangan UMKM di Indonesia, dan dengan mengacu 
pada program pembinaan dan pengembangan UMKM di atas, 
UMKM-UMKM yang sudah mendapatkan pembinaan, akan 
terhindar dari masalah-masalah klasik seperti permodalan, 
pemasaran, manajemen, keterampilan teknis, dan lain-lain 
(Setiawan, 2004). Permodalan dalam suatu usaha kecil dan 
menengah merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk 
kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Permodalan pada 
penelitian ini berbobot 22,3%. Untuk anggota UKM klaster 1 
memiliki modal yang cukup untuk memulai suatu usaha. Modal 
yang digunakan berasal dari modal sendiri dan pinjaman. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Anggraeni (2013) yang menyatakan 
bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah pada umumnya 
mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan 
usahanya, dan terkadang mereka terjebak dengan  keterikatan 
rentenir mengingat masih rendahnya aksesbilitas terhadap 
sumber-sumber pembiayaan formal 

Peningkatan kualitas produk berada pada peringkat 
prioritas ketiga dengan bobot 21,3%. Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah Syarifudin Hasan mengatakan mutu 
produk yang dihasilkan koperasi dan UKM harus terus 
ditingkakan agar mampu bersaing di pasar. Kualitas produk 
sangat menentukan dalam suatu keberhasilan persaingan 
dagang konsisten menjaga kualitas produk. UKM harus 
melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas 
dalam setiap proses produksi, agar barang-barang yang 
dipasarkan memiliki kualitas atau standar mutu yang terjamin. 

Bobot prioritas keempat yaitu peningkatan sumber daya 
manusia (SDM) dengan bobot sebesar 18,3%. Sumber daya 
manusia adalah faktor yang sangat penting untuk mencapai 
tujuan suatu perusahaan. Sumber daya manusia yang dimaksud 
adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. 
Pengembangan manajemen diperlukan untuk meningkatkan 
sumber daya manusia sehingga mempunyai pengalaman, 
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perilaku, dan keterampilan yang efektif (Hidayat, 2014). 
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya 
manusia harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan kualitas 
produksi UKM.  

Peningkatan daya saing memiliki bobot sebesar 15,8% 
berada di prioritas kelima. Daya saing UKM keripik apel yang 
rendah dalam beberapa kurun waktu terakhir membuat 
kelompok usaha mengalami kesulitan dalam meningkatkan 
outputnya karena kalah bersaing. Tingkat daya saing 
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat produktivitas. 
Oleh karena itu, pengembangan klaster industri keripik apel 
bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk keripik apel. 
Menurut Tommy Firman (2000), bahwa peningkatan daya saing 
yang bersumber pada efisiensi dan produktivitas kerja ini dapat 
ditempuh dengan mengembangkan wilayah berdasarkan 
potensi lokal atau dikenal dengan istilah pengembangan lokal. 
 Pada level 3 struktur hierarki merupakan alternatif 
strategi yang diusulkan untuk mengembangkan klaster industri 
keripik apel di Kota Batu. Strategi-strategi tersebut meliputi 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi, peningkatan 
ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja, pelatihan tenaga 
kerja, peningkatan akses pemasaran, peningkatan kemitraan, 
dan peningkatan akses permodalan. Bobot prioritas strategi 
pengembangan klaster industri dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Bobot Alternatif Strategi Pengembangan Klaster UKM 
Keripik Apel 

Kriteria Alternatif Strategi Bobot % 

Peningkatan kualitas 
produk, pengembangan 
SDM, pengembangan 
kemitraan, permodalan, 
dan peningkatan daya 
saing 

Peningkatan keahlian dan 
teknologi produksi 

0,202 20,2 

Peningkatan ketrampilan 
dan pengetahuan tenaga 
kerja 

0,190 19 

Pelatihan tenaga kerja 0,176 17,6 

Peningkatan akses pemasaran 0,186 18,6 

Peningkatan kemitraan 0,186 18,6 

Peningkatan akses 
permodalan 

0,060 6 

 Jumlah 1 100 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer 
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 Peningkatan keahlian dan teknologi produksi memiliki 
bobot prioritas tertinggi dengan nilai 20,2%. Peningkatan 
keahlian dan teknologi produksi dapat menunjang kualitas 
produk keripik apel. Kualitas produk sangat menentukan 
keberhasilan UKM untuk mendapatkan konsumen dan mitra 
kerja yang dapat mendukung usaha. Teknologi merupakan 
proses meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan seperti 
pengembangan proses untuk meningkatkan pencapaian 
toleransi yang ketat, memperkecil timbulnya produk cacat, 
tingkat presisi yang lebih baik, dan dimensi kualitas lainnya. 
Strategi pengembangan peningkatan ketrampilan dan 
pengetahuan tenaga kerja memiliki bobot prioritas sebesar 19%. 
Mangkuprawira (2003) berpendapat bahwa pelatihan bagi 
karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 
keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin trampil dan 
mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
semakin baik sesuai dengan standar. 

Alternatif strategi pengembangan klaster keripik apel 
pada peningkatan akses pemasaran dan peningkatan kemitraan 
memiliki bobot sebesar 18,6%. Strategi yang telah dilakukan 
oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Batu yaitu dalam peningkatan akses pemasaran masih 
terbatas dalam hal  penyelenggaraan even pameran lokal dan 
mengikutkan pelaku industri ke dalam even pameran lokal dan 
regional, promosi melalui webite dinas, dan pemberian pelatihan 
tentang pemasaran yang dilakukan melalui website (Wati, 
2014). Peningkatan kemitraan yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah peningkatan kerja sama antar pelaku usaha, pemasok 
bahan baku, pemerintah, maupun lembaga atau industri lainnya. 
Peningkatan kemitraan merupakan upaya yang dilakukan untuk 
mengembangkan klaster industri melalui pengembangan 
Asosiasi Pengusaha Kota Batu. Dengan adanya kemitraan 
dengan asosiasi ini akan dapat membantu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Keuntungan 
yang dapat diperolah dari kemitraan di antaranya adalah 
peningkatan efisiensi dan biaya yang efektif, meningkatkan 
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kesempatan berinovasi serta perbaikan berkelanjutan juga 
peningkatan kualitas produksi dan jasa (Kamil, 2006). 

Strategi pelatihan tenaga kerja memiliki bobot prioritas 
sebesar 17,6%. Dalam anggota UKM keripik apel klaster 1, 
pelatihan kerja dan training dilakukan oleh pemilik usaha saja. 
Tenaga kerja jarang diikutkan dalam pelatihan karena biasanya 
berhubungan dengan modal yang dimiliki oleh UKM. Pemberian 
fasilitas pelatihan dapat diselenggarakan oleh pihak pemerintah, 
hal ini dilakukan untuk mengembangkan inovasi produk, 
pemanfaatan teknologi, peningkatan kemampuan manajerial, 
serta memberikan pelatihan dalam bidang pemasaran.  
Mangkuprawira (2003) memberikan perbedaan pada pengertian 
pelatihan dan pendidikan. Pelatihan lebih merujuk pada 
pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat 
digunakan dengan segera, sedangkan pendidikan memberikan 
pengetahuan tentang subyek tertentu, tetapi sifatnya lebih 
umum, terstruktur untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. 
Strategi permodalan memiliki bobot prioritas sebesar 6%. 
Peningkatan akses permodalan merupakan salah satu strategi 
pengembangan yang harus diimplementasikan. Akses 
permodalan anggota UKM klaster 1 berasal dari modal pribadi 
yang terbatas. Modal sendiri atau pribadi adalah modal yang 
berasal dari dalam perusahaan sendiri. Modal ini diperoleh dari 
pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham yang 
dapat dilakukan secara saham tertutup ataupun saham terbuka. 
Namun biasanya modal sendiri memiliki jumlah yang terbatas 
serta sulit untuk memperolehnya (Kasmir, 2006). 

Alternatif strategi pengembangan yang terpilih untuk 
klaster 1 terdapat 2 strategi yaitu yang pertama adalah 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi pengembangan. 
Sedangkan strategi yang kedua adalah peningkatan ketrampilan 
dan pengetahuan tenaga kerja. Kedua strategi tersebut memiliki 
bobot tertinggi daripada bobot alternatif yang lain. Profil klaster 1 
memiliki kapasitas produksi sebanyak 1038 kg per bulan dan 
rata-rata penjualan sebesar Rp 95.000.000,-, dengan adanya 
kedua strategi pengembangan yang terpilih akan membantu 
UKM dalam meningkatkan penjualan keripik apel. 
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4.4.2 Strategi Pengembangan Klaster 2 
Struktur hierarki strategi pengembangan klaster 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. Pada struktur hierarki, klaster industri 
dan pemerintah memiliki bobot yang sama yaitu 0,400, 
sedangkan industri pendukung sebesar 0,200. Kriteria yang 
memiliki bobot tertinggi yaitu peningkatan daya saing dengan 
nilai 0,202. Sedangkan alternatif strategi peningkatan keahlian 
dan teknologi produksi memiliki bobot prioritas tertinggi dengan 
nilai 0,182 dan peningkatan akses permodalan dengan bobot 
0,178. 

Pengembangan 

Klaster Industri

Faktor

Kriteria
3. Peningkatan 

Kualitas Produk

0,207

4. Pengembangan 

Kemitraan

0,187

2. Permodalan

0,208

Alternatif

Strategi

1. Peningkatan Keahlian 

dan Teknologi Produksi

0,182

4 Peningkatan 

Kemitraan

0,162

3. Peningkatan Keterampilan dan 

Pengetahuan Tenaga Kerja

0,165

5. Peningkatan 

Akses Pemasaran

0,158

1. Klaster 

Industri

0,400

3. Industri 

Pendukung

0,200

6. Pelatihan 

Tenaga kerja

0,154

2. Pemerintah

0,400

5. Pengembangan SDM

0,175

1. Peningkatan 

Daya Saing

0,222

2 Peningkatan 

Akses Permodalan

0,178

Gambar 4.2 Hierarki Strategi Pengembangan UKM Keripik Apel 
Klaster 2 

Nilai rasio kosistensi (CR) responden pakar klaster 2 
meliputi faktor, kriteria, dan alternatif strategi. Hasil perhitungan 
CR menunjukkan faktor memiliki nilai CR sebesar 0,000, kriteria 
sebesar 0,064, dan alternatif strategi sebesar 0,025. Dari hasil 
perhitungan rasio konsistensi tersebut, ketiga level memiliki nilai 
kurang dari 0,1 sehingga dapat dikatakan bahwa data 
responden pakar konsisten dan tidak perlu untuk diulang 
kembali. 

Faktor pengembangan klaster UKM keripik apel klaster 2 
berada pada level 1 yakni klaster industri, pemerintah, dan 
industri pendukung. Hasil perhitungan prioritas menunjukkan 
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bahwa ketiga faktor tersebut memiliki bobot yang sama. Bobot 
prioritas faktor pengembangan dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Bobot Faktor Pengembangan Klaster UKM Keripik 
Apel 

Target Faktor Bobot % 

Pengembangan 
Klaster Industri 

Klaster Industri 0,400 40 

Pemerintah 0,400 40 

Industri Pendukung 0,200 20 

 Jumlah 1 100 

 Sumber : Hasil Analisis Data Primer  
Berdasarkan Tabel 4.7 bobot faktor pengembangan 

klaster UKM keripik apel di Kota Batu yang memiliki bobot 
tertinggi adalah klaster industri dan pemerintah dengan nilai 
sebesar 40%. Klaster industri menitikberatkan pada jaringan 
kerja sama antar UKM untuk berbagi kompetensi dan sumber 
daya, sehingga terjadi sinergi yang saling menguntungkan.  

Klaster industri keripik apel di Kota Batu belum 
terbentuk, sehingga dengan adanya pembentukan klaster UKM 
keripik apel ini akan membantu para pelaku usaha keripik apel 
untuk mengembangkan usahanya. Namun, telah ada 
pembentukan Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB) yang 
dibentuk oleh pemerintah guna para pelaku industri dapat lebih 
mudah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan 
menyalurkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan 
usahanya. Pendekatan klaster industri diyakini merupakan 
pendekatan yang lebih baik karena jaringan bisnis yang 
terbentuk melalui klaster terbukti efektif meningkatkan daya 
saing usaha UMKM (Junaidi, 2014). Menurut Deperindag, 
bahwa klaster sebagai kelompok industri dengan core industry 
yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk 
partnership, baik dengan supporting industry maupun related 
industry. Dengan melalui klaster industri, pengembangan klaster 
keripik apel di Kota Batu akan terbantu. Klaster tidak hanya 
dibangun dari hadirnya industri, tetapi industri harus saling 
terhubung berdasarkan rantai nilai. Klaster industri dapat 
dipandang sebagai suatu sistem. Setiap entitas pelaku 
(stakeholder) memiliki peran sebagai organ dalam klaster 
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industri tersebut dan terkait satu dengan lainnya dalam 
metabolisme rantai nilai yang digerakkan oleh aliran barang, 
jasa, uang, informasi dan pengetahuan dari satu organ ekonomi 
kepada organ lainnya sebagai energi bagi setiap organ untuk 
bekerja, bergerak dan saling melayani (Lestari, 2010). Peran 
pemerintah Kota Batu melalui Diskoperindag dapat dilakukan 
dengan mengenalkan produk keripik apel dan memasarkan 
produk ke dalam maupun luar kota. Pemerintah berperan untuk 
memberikan informasi, menghimbau, dan mengalirkan informasi 
yang bermanfaat. Pemerintah juga berperan dalam 
mengintegrasikan kegiatan antar sektor dan antar daerah, 
sehingga permasalahan dalam pembinaan klaster dapat 
dihindari.  

Level 2 merupakan kriteria atau tujuan struktur hierarki 
pengembangan klaster industri keripik apel di Kota Batu.  
Kriteria strategi pengembangan klaster 2 meliputi peningkatan 
kualitas produk, pengembangan SDM, pengembangan 
kemitraan, permodalan dan peningkatan daya saing. Bobot 
prioritas kriteria/tujuan pengembangan klaster industri dapat 
dilihat pada Tabel 4.8.     
Tabel 4.8 Bobot Kriteria Pengembangan Klaster UKM Keripik 
Apel 

Faktor Kriteria Bobot % 

Klaster 
Industri, 
Pemerintah, 
dan Industri 
Pendukung 

Peningkatan Kualitas Produk 0,182 20,7 
Pengembangan SDM 0,175 17,5 
Pengembangan Kemitraan 0,187 18,7 
Permodalan 0,208 20,8 
Peningkatan Daya Saing 0,222 22,2 

 Jumlah 1 100 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer  
Kriteria peningkatan daya saing memiliki bobot prioritas 

tertinggi sebesar 22,2%. Menurut Europian Commission dalam 
Meilala (2014) daya saing merupakan kemampuan 
menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi 
pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat 
memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, 
atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan 



 

 

102 
 

kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap 
persaingan eksternal. Peningkatan daya saing UKM keripik apel 
klaster 2 dapat dilakukan dengan konsisten menjaga kualitas 
produk, packaging produk yang menarik, berani bersaing dari 
segi harga, dan menjada loyalitas konsumen.  

Kriteria permodalan memiliki bobot prioritas sebesar 
20,8%. Permodalan merupakan salah satu faktor yang penting 
dalam melakukan usaha. Permodalan juga dapat mendukung 
dalam peningkatan kualitas produk guna mengembangakan 
klaster industri keripik apel. Sumber permodalan dapat berasal 
dari modal pribadi maupun modal pinjaman. Modal merupakan 
kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan 
keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan 
dalam nilai uang. Selain sebagai bagian terpenting di dalam 
proses produksi, modal juga merupakan faktor utama dan 
mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam 
pengembangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan 
jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi 
pengusaha (Alhusain, 2009). 

Bobot prioritas kriteria peningkatan kualitas produk 
memiliki bobot tertinggi sebesar 20,7%. Peningkatan kualitas 
produk merupakan faktor penting dalam pengembangan klaster 
industri keripik apel. Kualitas produk merupakan salah satu 
faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Produk yang 
berkualitas tinggi memiliki keunggulan yang mencolok di pasar, 
bahwasannya pangsa pasar dapat meningkatkan atau hilang 
karena masalah mutu. Karenanya mutu menjadi prioritas 
bersaing (Elwood, 1996 dalam Resmi, 2011). Peningkatan 
kualitas produk juga sangat perlu diaplikasikan pada produksi 
keripik apel. Apabila kualitas keripik apel tinggi maka 
permintaan dari pasar akan meningkat sehingga dapat 
memberikan keuntungan pada UKM keripik apel di Kota Batu. 
Menurut Juran yang dikutip oleh Nasution (2005) kualitas 
produk yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan 
meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku 
terjual, dapat bersaing dengan peaing, meningkatakan pangsa 
pasar dan volume penjualan serta dapat dijual dengan harga 
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tinggi. Suatu produk yang berkualitas tinggi apabila di dalam 
produk tidak terdapat kelemahan, tidak ada yang cacat 
sedikitpun.       

Bobot prioritas peringkat keempat yakni kriteria 
pengembangan kemitraan dengan bobot sebesar 18,7%. 
Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh 
dua pihak atau lebih dalam waktu tertentu untuk meraih 
keuntungan bersama dengan prinsip saling memperkuat, 
memerlukan dan menguntungkan. Kemitraan bermanfaat untuk 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menekan biaya 
produksi, meningkatkan kualitas, menekan biaya penelitian dan 
pengembangan serta meningkatkan daya saing. Bobot prioritas 
kelima yaitu pengembangan SDM dengan bobot sebesar 
17,5%. Pengembangan SDM telah dilakukan oleh anggota 
klaster 2 dengan memberikan pelatihan dan pembinaan untuk 
memberikan wawasan kepada tenaga kerja. Selain itu, diadakan 
evaluasi dan pengawasan langsung oleh manajer maupun 
pemilik UKM. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Batu melakukan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia melalui penye-lenggaraan program 
pelatihan dan program pendampingan teknologi, guna  
pemanfaatan teknologi yang tepat guna  bagi  para  pelaku  
industri (Wati, 2014). 

Pada level 3 struktur hierarki merupakan alternatif 
strategi pengembangan klaster industri keripik apel. Alternatif 
strategi pengembangan klaster UKM keripik apel klaster 3 terdiri 
dari 6 strategi. Bobot prioritas alternatif strategi dapat dilihat 
pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Bobot Alternatif Strategi Pengembangan Klaster UKM 
Keripik Apel 

Kriteria Alternatif Strategi Bobot % 

Peningkatan 
kualitas produk, 
pengembangan 
SDM, 
pengembangan 
kemitraan, 
permodalan, dan 
peningkatan daya 
saing 

Peningkatan keahlian dan 
teknologi produksi 

0,182 18,2 

Peningkatan ketrampilan dan 
pengetahuan tenaga kerja 

0,165 16,5 

Pelatihan tenaga kerja 0,154 15,4 

Peningkatan akses pemasaran 0,158 15,8 

Peningkatan kemitraan 0,162 16,2 

Peningkatan akses 
permodalan 

0,178 17,8 

 Jumlah  1 100 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer 
 Bobot prioritas tertinggi adalah strategi peningkatan 
keahlian dan teknologi produksi. Bobot prioritas alternatif 
strategi ini sebesar 18,2%. Peningkatan keahlian dan teknologi 
produksi bertujuan untuk menghasilkan atau memproduksi 
produk dengan kualitas yang baik. Tidak disangkal lagi teknologi 
memegang peranan penting dalam dunia industri. Teknologi 
industri berkaitan dengan cara atau metode produksi yang 
diperbarui, seperti penggunaan mesin modern. Penggunaan 
teknologi di berbagai bidang industri akan menaikkan 
produktivitas. Peningkatan teknologi yang digunakan didukung 
oleh keahlian dari sumber daya manusia dalam menggunakan 
teknologi tersebut. Anggota klaster 2 dalam penggunaan 
teknologi produksi sudah menggunakan metode produksi yang 
baik dengan menggunakan mesin vacuum frying untuk 
mengolah keripik apel. 

Pada alternatif strategi peningkatan akses permodalan 
memiliki bobot prioritas sebesar 17,8%. Modal awal anggota 
klaster 2 berasal dari modal pribadi dan modal pinjaman. 
Permodalan adalah salah satu kendala yang terjadi di dalam 
internal usaha kecil dan menengah. Menurut Budiwati (2009) 
dalam Alhusain (2009) menyebutkan bahwa dalam memulai 
suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting 
disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak 
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berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu 
usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa 
adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi 
faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha. Karenanya 
setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha, maka 
langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan 
mencari modal untuk usahanya. Dalam peningkatan akses 
permodalan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Batu memberikan fasilitasi berupa pemberian 
informasi kepada para pelaku industri yang ingin memperoleh 
bantuan modal berupa pinjaman lunak dari PT. Telkom. Selain 
itu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Batu juga memberikan bantuan modal berupa uang serta 
fasilitas peralatan industri. 
 Alternatif strategi peningkatan ketrampilan dan 
pengetahuan tenaga kerja memiliki bobot prioritas ketiga 
dengan nilai sebesar 16,5%. Peningkatan ketrampilan dan 
pengetahuan tenaga kerja yang dimaksud adalah dengan 
memberikan fasilitas pendidikan kepada tenaga kerja untuk 
menambah pengetahuan mengenai kegiatan produksi. Tenaga 
kerja yang ada telah memiliki keahlian yang tinggi dalam bidang 
produksi namun terbatas dalam pengetahuan manajemen 
usaha dan pemasaran produk. Salah satu penyebabnya adalah 
terbatasnya sumber-sumber pengetahuan dan keterampilan. 
Keterampilan produksi diperoleh masyaraat secara turun-
temurun, sedangkan ketrampilan di dibidang lain masih perlu 
dikembangkan lebih jauh lagi. Hal ini pada umumnya terjadi 
pada usaha skala kecil dan menengah. Oleh karena itu, dengan 
peningkatan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja dapat 
membuat tenaga kerja lebih terampil dalam melakukan bidang 
produksi maupun lainnya dan didukung dengan pengetahuan 
yang memadai.  
  Bobot prioritas keempat yaitu peningkatan kemitraan 
dengan nilai sebesar 16,2%. Peningkatan kemitraan bertujuan 
untuk mempererat hubungan antar pelaku usaha agar terjadi 
kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan 
kerjasama yang saling membantu dan mendukung antar 
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perusahaan meskipun akan muncul persaingan-persaingan 
harga yang kurang sehat. Kerjasama yang baik juga terjadi 
antara industri dengan pemerintah, lembaga pendukung, dan 
industri terkait, dalam hal pengembangan usaha, penguatan 
modal usaha, peningkatan kualitas SDM, dan pemasaran. 
 Prioritas kelima yaitu alternatif strategi peningkatan 
akses pemasaran dengan bobot prioritas sebesar 15,8%. Akses 
pemasaran merupakan salah satu strategi yang penting dalam 
mengembangkan usaha. Apabila strategi pemasarannya sesuai 
dengan permintaan konsumen saat ini, maka dapat diraih 
keuntungan yang baik seperti perusahaan mendapat tingkat 
kepuasan dari konsumen. Strategi yang telah dilakukan oleh 
anggota klaster 2 untuk meningkatkan akses pemasaran masih 
terbatas. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu dengan 
mengikuti penyelenggaraan even pameran lokal dan 
mengikutkan pelaku industri ke dalam even pameran lokal dan 
regional. Promosi juga dilakukan oleh anggota klaster 2 melalui 
website. Akses pemasaran produksi keripik apel anggota klaster 
2 saat ini yaitu dengan menjual produk sendiri dan di tempat 
oleh-oleh daerah wisata Kota Batu. 
 Alternatif pelatihan tenaga kerja memiliki bobot prioritas 
sebesar 15,4%. Pelatihan tenaga kerja telah diselenggarakan 
oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pengetahuan 
kepada pelaku usaha saja. Namun, hingga saat ini pelatihan 
yang diberikan kepada tenaga kerja masih kurang. Dinas 
Koperasi,  UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 
melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 
penyelenggaraan program pelatihan dan program 
pendampingan teknologi, guna pemanfaatan teknologi yang 
tepat guna bagi para pelaku industri. Sebagian program tersebut 
merupakan hasil dari peningkatan keterkaitan dunia pendidikan 
dengan pasar tenaga kerja yaitu dalam hal pemberian inisiatif 
bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dalam rangka 
mengembangkan SDM dan teknologi. Dalam hal ini telah ada 
kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi di Kota 
Malang misalnya Universitas  Brawijaya  dan Universitas 
Muhammadiyah Malang (Wati, 2014).  
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 Berdasarkan hasil profil klaster 2, diketahui bahwa 
klaster 2 memiliki kapasitas produksi sebanyak 337 kg per 
bulan, nilai investasi sebesar Rp 76.666.667,-, dan rata-rata 
penjualan tinggi sebesar Rp 211.666.667,-. Strategi 
pengembangan yang terpilih untuk klaster 2 adalah peningkatan 
keahlian dan teknologi produksi, serta peningkatan akses 
permodalan. Strategi pengembangan peningkatan akses 
permodalan akan membantu UKM dalam mendapatkan modal 
untuk menambah kapasitas produksi. Sedangkan dengan 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi terhadap mesin 
atau peralatan yang digunakan akan meningkatkan kualitas 
produk, sehingga penjualan akan naik. 
 
4.4.3 Strategi Pengembangan Klaster 3 

Strategi pengembangan klaster UKM keripik apel pada 
klaster 3 dapat dilihat pada struktur hierarki Gambar 4.3. Pada 
gambar struktur hierarki strategi pengembangan klaster 3 
menunjukkan tingkat kontribusi untuk tiap level, sehingga dapat 
diketahui bobot prioritas strategi pengembangan. Berdasarkan 
Gambar 4.3 bobot prioritas tertinggi untuk level 1 adalah faktor 
industri pendukung dengan nilai 0,413. Sedangkan klaster 
industri memiliki bobot sebesar 0,327 dan bobot prioritas 
pemerintah sebesar 0,260. Level 2 kriteria peningkatan daya 
saing memiliki bobot tertinggi dengan nilai sebesar 0,236. 
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Pengembangan 

Klaster Industri

Faktor

Kriteria
2. Peningkatan 

Kualitas Produk

0,217

3. Pengembangan 

Kemitraan

0,196

4 Permodalan

0,186

Alternatif

Strategi

1. Peningkatan Keahlian 

dan Teknologi Produksi

0,184

3 Peningkatan 

Kemitraan

0,166

4. Peningkatan Keterampilan dan 

Pengetahuan Tenaga Kerja

0,161

2. Peningkatan 

Akses Pemasaran

0,170

2. Klaster 

Industri

0,327

1. Industri 

Pendukung

0,413

6. Pelatihan 

Tenaga kerja

0,157

3. Pemerintah

0,260

5. Pengembangan SDM

0,166

1. Peningkatan 

Daya Saing

0,236

5 Peningkatan 

Akses Permodalan

0,161

Gambar 4.3 Hierarki Strategi Pengembangan UKM Keripik Apel 
Klaster 3 

 
Pada strategi pengembangan klaster 3 juga dilakukan 

perhitungan nilai rasio konsistensi (CR) untuk responden pakar 
yang meliputi faktor, kriteria, dan alternatif strategi. Hasil 
perhitungan rasio konsistensi untuk faktor adalah sebesar 
0,046, kriteria memiliki nilai rasio konsistensi sebesar 0,031, dan 
nilai rasio konsistensi sebesar 0,023 untuk alternatif strategi. 
Perhitungan ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai rasio 
konsistensi (CR) <= 0,1 jika nilainya lebih besar dari 0,1 maka 
matrik perbandingan berpasangan perlu diperbaiki (Supriyono, 
2007). Karena hasil perhitungan rasio konsistensi kurang dari 
0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada matrik kriteria 
yang diberikan telah konsisten.   

Level 1 merupakan faktor pengembangan klaster UKM 
keripik apel yang meliputi klaster industri, pemerintah, dan 
industri pendukung. Perhitungan bobot prioritas menunjukkan 
faktor-faktor tersebut memiliki bobot prioritas yang berbeda. 
Hasil bobot prioritas faktor pengembangan dapat dilihat pada 
Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Bobot Faktor Pengembangan Klaster UKM Keripik 
Apel 

Target Faktor Bobot % 

Pengembangan 
Klaster Industri 

Klaster Industri 0,327 32,7 
Pemerintah 0,260 26 
Industri Pendukung 0,413 41,3 

 Jumlah 1 100 

 Sumber : Hasil Analisis Data Primer 
 Berdasarkan Tabel 4.10 bobot prioritas faktor 
pengembangan klaster industri keripik apel tertinggi adalah 
industri pendukung. Bobot prioritas industri pendukung sebesar 
41,3%. Industri pendukung merupakan suatu perusahaan 
maupun lembaga yang mendukung berjalannya suatu usaha. 
Industri pendukung disini yang dimaksudkan adalah industri 
yang berperan dalam klaster untuk membantu mengembangkan 
usaha. Industri pendukung yang tersedia seperti transportasi, 
kemasan, jasa konsultasi, maupun jasa yang membantu dalam 
permodalan.  

Industri pendukung dari UKM keripik apel adalah industri 
pemasok bahan baku, bahan-bahan penunjang, mesin dan 
peralatan, serta listrik. Dalam hal ini, hubungan antara 
pengusaha keripik apel dengan industri pendukung 
dikategorikan kuat, terutama dengan pemasok bahan baku dan 
bahan penunjang. Pemasok sudah berlangganan memasok 
apel termasuk ke  UKM keripik apel dan hubungannya bersifat 
kekeluargaan dan jangka panjang.  Fondasi hubungan dibangun 
berdasarkan kepercayaan (trust) di antara kedua belah pihak. 
Selain dengan industri pemasok, yang termasuk industri 
pendukung adalah lembaga permodalan, lembaga penelitian 
dan pengembangan, dan lembaga pendidikan/pelatihan. 
Lembaga permodalan berupa lembaga pembiayaan atau 
perbankan yang memiliki peranan besar dalam pengembangan 
UKM keripik apel (Wati, 2014). Selama ini, para pengusaha 
UKM keripik apel menggunakan modal pribadi dan ada yang 
menggunakan modal pinjaman dari pihak perbankan maupun 
lainnya. Lembaga penelitian dan pengembangan mengenai 
keripik apel sudah dilakukan oleh institusi pendidikan seperti 
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Universitas Brawijaya. Untuk peningkatan mutu keripik apel, 
dilakukan pendidikan dan pelatihan praktis dalam hal 
manajemen, informasi pasar, dan seminar lainnya yang 
diselenggarakan oleh pemerintah seperti Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan. Dengan adanya industri 
pendukung, anggota klaster 3 dapat saling bekerjasama untuk 
mencapai tujuan yaitu meningkatkan daya saing produk keripik 
apel.    
 Pada level 2 struktur hierarki menunjukkan kriteria 
pengembangan klaster industri keripik apel. Kriteria tersebut 
meliputi peningkatan kualitas produk, pengembangan SDM, 
pengembangan kemitraan, permodalan, dan peningkatan daya 
saing. Hasil analisis bobot prioritas kriteria pengembangan 
klaster keripik apel dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Bobot Kriteria Pengembangan Klaster UKM Keripik 
Apel 

Faktor Kriteria Bobot % 

Klaster Industri, 
Pemerintah, 
dan Industri 
Pendukung 

Peningkatan Kualitas 
Produk 

0,217 21,7 

Pengembangan SDM 0,166 16,6 
Pengembangan Kemitraan 0,196 19,6 
Permodalan 0,186 18,6 
Peningkatan Daya Saing 0,236 23,6 

 Jumlah 1 100 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer 
 Berdasarkan hasil analisis bobot prioritas, kriteria 
pengembangan klaster keripik apel di Kota Batu yang memiliki 
nilai tertinggi adalah peningkatan daya saing. Bobot prioritas 
peningkatan daya saing sebesar 23,6%. Peningkatan daya 
saing merupakan salah satu tujuan suatu UKM dalam 
perekonomian di Indonesia. Daya saing dapat diciptakan 
maupun ditingkatkan dengan penerapan strategi bersaing yang  
tepat, salah satunya dengan pengelolaan sumber daya secara 
efektif dan  efisien. Selain itu, penentuan strategi yang tepat 
harus disesuaikan dengan seluruh aktivitas dari fungsi 
perusahaan, sehingga akan menciptakan kinerja perusahaan 
sesuai dengan yang diharapkan bahkan lebih dan dapat 
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menghasilkan nilai. Semua perusahaan, khususnya UKM 
bersaing untuk menjadi  yang terdepan dalam era persaingan. 
Oleh karena itu, setiap UKM  dituntut untuk memiliki daya saing 
yang tinggi, sehingga harus mulai memperbaiki diri. UKM yang 
memiliki daya saing tinggi ditandai dengan kemampuan sumber 
daya manusia (SDM) yang andal, penguasaan pengetahuan 
yang tinggi, dan penguasaan perekonomian (Widiastuti, 2010). 

Bobot prioritas kriteria peningkatan kualitas produk 
sebesar 21,7%. Peningkatan kualitas produk sangat penting 
untuk pengembangan suatu usaha karena kualitas produk 
mempengaruhi jumlah permintaan konsumen terhadap produk, 
sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 
Untuk strategi peningkatan kualitas produksi, saat ini Dinas 
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu telah 
memberikan fasilitasi berupa  pemberian label halal dan izin dari 
dinas kesehatan pada beberapa produk  olahan apel di Kota  
Batu. Selain itu untuk memperluas SNI terhadap produk 
makanan dan minuman olahan, saat ini pemerintah daerah 
sedang menyusun rancangan standarisasi makanan untuk salah 
satu produk olahan apel yaitu kripik apel.  
 Kriteria pengembangan kemitraan berada di prioritas 
kedua dengan bobot prioritas sebesar 19,6%. Pengembangan 
kemitraan yang dimaksud adalah menambah jaringan 
kerjasama dengan mitra kerja untuk mendukung keberhasilan 
dalam implementasi manajamen. Anggota klaster 3 merupakan 
UKM keripik apel yang sudah berdiri sejak lama, sehingga saat 
ini bentuk kemitraan juga telah dilakukan. Kemitraan anggota 
klaster 3 dengan lembaga permodalan, pemasaran, maupun 
lembaga pelatihan tenaga kerja. Kemitraan adalah upaya 
melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok 
masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk 
bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas 
kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing (Kuswidanti, 
2008). 

Kriteria permodalan berada di posisi keempat dengan 
bobot prioritas sebesar 18,6%. Permodalan anggota klaster 3 
bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tulus (2002) 
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menjelaskan bahwa modal adalah salah satu faktor produksi 
yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, 
menegah maupun besar. Sumber modal usaha dapat diperoleh 
dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik 
bank dan lembaga keuangan non bank. Modal adalah faktor 
usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan.  Besar 
kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha 
dalam  pencapaian  pendapatan (Purwanti, 2012). 
 Bobot prioritas posisi kelima adalah kriteria 
pengembangan SDM dengan nilai sebesar 16,6%. 
Pengembangan SDM merupakan kriteria yang penting dalam 
pengembangan usaha. Apabila SDM yang dimiliki oleh UKM 
terbatas, maka akan menyulitkan UKM untuk berkembang. 
Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan 
merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan 
SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun 
pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh 
terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha 
tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. Disamping itu 
dengan keterbatasan SDM unit usaha tersebut relative sulit 
untuk mengadopsi perkembangan inovasi teknologi baru untuk 
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Salah satu 
faktor penting dalam pengembangan UKM adalah 
pembangunan dalam sumber daya manusianya. Peran penting 
dalam manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian 
tujuan UKM dapat divisualisasikan dari sudut pandang fakta 
bahwa organisasi jenis apa pun gagal atau berhasil sebagian 
besar didasarkan pada kualitas manajemen yang tersedia bagi 
mereka. Tenaga kerja atau karyawan adalah salah satu faktor 
penting dalam setiap operasi atau bisnis, sangat penting untuk 
melihat tenaga kerja dari sudut skala besar perusahaan 
terhadap usaha kecil (Gibson, 2010).  

Level 3 merupakan alternatif strategi pengembangan 
klaster UKM keripik apel di Kota Batu. Alternatif strategi 
pengembangan klaster UKM keripik apel di Kota Batu terdapat 6 
strategi. Hasil perhitungan bobot prioritas alternatif dapat dilihat 
pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Bobot Alternatif Strategi Pengembangan Klaster 
UKM Keripik Apel 

Kriteria Alternatif Strategi Bobot % 

Peningkatan 
kualitas produk, 
pengembangan 
SDM, 
pengembangan 
kemitraan, 
permodalan, dan 
peningkatan daya 
saing 

Peningkatan keahlian dan 
teknologi produksi 

0,184 18,4 

Peningkatan ketrampilan dan 
pengetahuan tenaga kerja 

0,161 16,1 

Pelatihan tenaga kerja 0,157 15,7 
Peningkatan akses 
pemasaran 

0,170 17 

Peningkatan kemitraan 0,166 16,6 
Peningkatan akses 
permodalan 

0,161 16,1 

 Jumlah 1 100 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer 
 Berdasarkan hasil analisis bobot prioritas alternatif 
strategi pengembangan klaster UKM keripik apel, alternatif 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi memiliki bobot 
prioritas tertinggi. Alternatif peningkatan keahlian dan teknologi 
produksi memiliki bobot prioritas sebesar 18,4%. Peningkatan 
keahlian dan teknologi produksi berpengaruh terhadap kualitas 
produk yang dihasilkan. Dengan tingkat keahlian dan teknologi 
yang tinggi, akan dapat menghasilkan kualitas produk keripik 
apel yang tinggi pula. Anggota klaster 3 telah menggunakan 
teknologi modern dengan menggunakan mesin vacum frying 
dan untuk pengemasannya menggunakan handsealer. Bobot 
prioritas peningkatan akses pemasaran sebesar 17%. Akses 
pemasaran yang telah dilakukan anggota klaster 3 adalah 
dengan mengikuti pameran atau even yang diselenggarakan 
sehingga produk mereka dikenal oleh masyarakat. Selain itu, 
dengan teknologi internet yang semakin canggih pemasaran 
produk dapat di promosikan melalui website atau media sosial.  
 Bobot prioritas ketiga adalah alternatif strategi 
peningkatan kemitraan. Bobot prioritas peningkatan kemitraan 
sebesar 16,6%. Peningkatan kemitraan dengan pemerintah 
maupun dengan lembaga yang setara sangat diperlukan untuk 
membantu mengembangkan usaha. Perlu dikembangkan 
kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM 
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dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar 
negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. 
Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan 
pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM 
akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku 
bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, 
diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi 
antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk 
menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan 
perkembangan usaha.  
 Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja 
dan peningkatan akses permodalan berada di prioritas keempat 
dan kelima. Bobot prioritas alternatif strategi ini sama-sama 
sebesar 16,1%. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan 
tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk. 
Dalam meningkatkan ketrampilan dan teknologi produksi 
kepada tenaga kerja memerlukan pelatihan tenaga kerja.  Akses 
permodalan anggota klaster 3 ada yang bersumber dari modal 
sendiri dan modal pinjaman dari pemerintah maupun lembaga 
yang lain. Modal sangat penting dalam mendirikan sebuah 
usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari 
besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Aspek sumber 
permodalan adalah dengan mengikuti bimbingan teknis 
permodalan, Pemerintah memberikan kredit murah bagi UKM 
melalui perbankan dengan bunga rendah dan kemudahan 
pemberiannya. Memberikan bantuan modal bagi pengusaha 
kecil dan menengah melalui penyisihan 1-5% keuntungan 
BUMN (Sukesti, 2011). Alternatif strategi pelatihan tenaga kerja 
berada di prioritas keenam. Bobot prioritas alternatif strategi ini 
sebesar 15,7%. Pelatihan tenaga kerja dapat dilakukan 
kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga pelatihan 
tenaga kerja.  Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan  bagi 
UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, 
administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam 
pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi 
kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan 
untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan 
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rintisan. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 
Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu 
merupakan wujud pemberdayaan  sebagai motivasi atau 
dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang 
mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan 
dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha 
sendiri. 
 Berdasarkan hasil diatas, alternatif strategi yang sesuai 
untuk klaster 3 adalah peningkatan keahlian dan teknologi 
produksi, serta peningkatan akses pemasaran. Hasil ini akan 
mendukung profil klaster 3 untuk meningkatkan kualitas produk, 
sehingga penjualan akan meningkat. Klaster 3 memiliki 
kapasitas produksi yang besar sebanyak 1650 kg per bulan dan 
rata-rata penjualan rendah dibanding dengan klaster 2 yaitu 
sebesar Rp 92.500.000,-, sehingga strategi pengembangan 
yang terpilih ini akan dapat membantu UKM menaikkan 
penjualan produk keripik apel.  
 
4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dibentuk 3 
klaster UKM keripik apel di Kota Batu. Masing-masing klaster di 
penelitian ini memiliki strategi pengembangan yang berbeda 
dalam mengembangkan UKM keripik apel. Strategi 
pengembangan UKM yang terpilih untuk klaster 1 adalah 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi dan peningkatan 
ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan 
hasil analisis AHP menunjukkan bobot prioritas alternatif strategi 
tertinggi. Selain itu, UKM perlu meningkatkan teknologi produksi 
dengan cara memperbarui peralatan atau mesin penggorengan 
yang digunakan dalam produksi. Hal ini dilakukan ada agar 
dapat memproduksi keripik apel dengan kualitas baik. Dalam 
memperbarui peralatan dan mesin penggorengan dapat 
dilakukan dengan cara bermitra sama perusahaan atau penjual 
peralatan, supaya mendapatkan harga yang terjangkau oleh 
UKM. Dengan didukung peningkatan ketrampilan dan 
pengetahuan tenaga kerja klaster 1 akan menghasilkan produk 
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yang berkualitas baik, sehingga  dapat membantu meningkatkan 
penjualan produk keripik apel klaster 1.   

Pada klaster 2, strategi pengembangan yang terpilih yaitu 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi dan peningkatan 
akses permodalan. Strategi ini sama seperti strategi klaster 1, 
dengan terus meningkatkan keahlian dan teknologi produksinya 
akan dapat menghasilkan produk keripik apel dengan kualitas 
baik dan jumlahnya sesuai kapasitas produksi yang dibutuhkan. 
Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki alat dan 
mesin penggorengan secara berkala, agar saat digunakan tidak 
menghasilkan produk yang cacat. Hal ini akan meningkatkan 
daya saing keripik apel klaster 2 di industri perdagangan. 

Strategi pengembangan untuk klaster 3 yang terpilih adalah 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi dan peningkatan 
akses pemasaran. Peralatan dan mesin merupakan faktor yang 
cukup penting dalam produksi keripik apel di UKM. 
Permasalahan yang sering mengganggu pihak UKM adalah 
minimnya perawatan yang dilakukan pada peralatan yang ada. 
Untuk itu solusi yang bisa ditawarkan adalah adanya 
pemeriksaan sekali dalam enam bulan yang meliputi 
keseluruhan perawatan peralatan yang dibutuhkan, diluar 
perawatan standar yang biasa dilakukan pihak UKM dalam 
jangka waktu seminggu atau sebulan sekali. Hal ini untuk 
mengurangi kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan menjaga 
ketahanan peralatan dan mesin untuk waktu yang lama. Selain 
itu, bisa dibuat suatu tata cara kerja dalam pengaturan peralatan 
dan mesin untuk mengurangi waktu setup. Hal ini bertujuan 
untuk memproduksi keripik apel dengan kualitas baik dengan 
jumlah sesuai kapasitas produksi klaster 3 dan akses 
pemasaran yang baik, akan dapat meningkatkan penjualan 
produk keripik apel.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengelompokkan menggunakan metode k-
means clustering dengan dibentuk 3 klaster dari 8 UKM keripik 
apel di Kota Batu. Variabel yang digunakan untuk 
mengidentifikasi klaster yaitu kapasitas produksi per bulan, lama 
operasi, nilai investasi, rata-rata penjualan per bulan, jumlah 
tenaga kerja, dan jumlah asset unit usaha. Klaster 1 memiliki 3 
anggota UKM keripik apel yang meliputi UKM Excellent Fruits, 
Andhini, dan Abata Agro Mandiri. Klaster 2 memiliki anggota 
sebanyak 3 UKM yang terdiri dari UKM keripik apel yaitu 
Delicius & SAS, Kharisma, dan Agro Citra Abadi. Klaster 3 
terdiri dari 2 anggota yaitu UKM Ramayana Agro Mandiri dan 
CV. Bagus Agriseta Mandiri.  

Berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 
didapatkan hasil strategi pengembangan klaster yang terpilih 
untuk diterapkan pada klaster 1 adalah peningkatan keahlian 
dan teknologi produksi, serta pengembangan peningkatan 
ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Klaster 2 
peningkatan keahlian dan teknologi produksi serta peningkatan 
akses permodalan. Klaster 3 adalah peningkatan keahlian dan 
teknologi produksi serta peningkatan akses pemasaran.  

        
5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
hal-hal yang dapat disarankan yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi UKM keripik apel di Kota Batu seharusnya dapat 

meningkatkan akses kerjasamanya agar membantu UKM 
untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan 
perbaikan-perbaikan pada faktor yang kurang mendukung. 

2. Bagi bidang akademik dan keilmuwan, diharapkan sampel 
jumlah UKM  yang diambil lebih banyak dan lebih beragam 
jenis UKM-nya, agar  proses pengukuran UKM yang ada 
lebih merata. Selain itu penulis menyarankan untuk 
penelitian selanjutnya agar menitikberatkan pada 
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implementasi strategi pengembangan klaster UKM keripik 
apel. 
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Lampiran 1. Kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN 
PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

 
 

KUESIONER 
Dengan Hormat, 
Saya mahasiswa program sarjana jurusan Teknologi Industri 
Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas 
Brawijaya, sedang melakukan penelitian dengan judul “Strategi 
Pengembangan Klaster Usaha Kecil dan Menengah Keripik 
Apel Di Kota Batu Dengan Metode K-Means Clustering dan 
Analytical Hierarchy Process” yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan skripsi. Saya memohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 
berkenan mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Hasil jawaban kuesioner semata-mata hanya akan 
digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi. Saya ucapkan 
terima kasih atas ketersediaan dan kerjasamanya. 

Hormat saya,  
 

Fatwatul Amalia 
 
A. Identitas Responden  

1. Nama    : 
2. Jenis Kelamin  : L / P 
3. Usia    :   
4. Asal Perusahaan : 
5. Lama Bekerja  :  bulan/tahun
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Lampiran 1. Kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) (Lanjutan) 
 

HIERARKI STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KERIPIK APEL KOTA 
BATU 
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Lampiran 1. Kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) (Lanjutan) 
B. Petunjuk Pengisian Skala Penilaian  
 Anda diminta untuk memberikan nilai bobot kepentingan pada tabel dengan memberikan tanda 
silang (X) pada salah satu skor/nomor yang tersedia dalam tabel berdasarkan tingkat kepentingan 
pada Tabel 1. Angka 9 s/d 2 di sebelah kiri menunjukkan nilai variabel sebelah kiri dan angka 2 s/d 9 
di sebelah kanan menunjukkan nilai variabel sebelah kanan. Bila tujuan sebelah kiri dirasa lebih 
penting maka lingkari nilai yang ada di sebelah kiri. Bila kriteria sebelah kanan dirasa lebih penting, 
maka lingkari nilai yang ada di sebelah kanan. Atas kesediaan Anda dalam membantu kelancaran 
pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih. 
Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 
Kepentingan 

Arti/Makna Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 
Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar 
terhadap tujuan 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada 
elemen yang lainnya 

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu 
elemen dibandingkan elemen yang lain 

5 
Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang 
lainnya 

Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong 
satu elemen dibandingkan elemen yang lain 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada 
elemen yang lainnya 

Satu elemen yang kuat di sokong dan dominan terlihat 
dalam praktek 

9 
Satu elemen mutlak penting daripada elemen yang 
lainnya 

Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap 
elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan 
Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara 2 
pilihan 

Kebalikan 
Jika aktifitas i mendapat satu angka dibanding aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding 
dengan i 
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Lampiran 1. Kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) (Lanjutan) 
C. Pembobotan Kriteria 
 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perbandingan tingkat kepentingan kriteria-kriteria di bawah ini : 

Kriteria 
Skor Pembobotan 

Kriteria 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Klaster Industri                                   Pemerintah 

Klaster Industri                                   Industri Terkait  

Pemerintah                                   Industri Terkait  

Petunjuk : Beri tanda (X) pada kotak skor yang Anda pilih 
 

D. Pembobotan Sub Kriteria  
 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perbandingan tingkat kepentingan sub kriteria di bawah ini : 

Kriteria 
Skor Pembobotan 

Kriteria 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Peningkatan Kualitas Produk                                   Pengembangan SDM 

Peningkatan Kualitas Produk 
                 

Pengembangan Kemitraan  

Peningkatan Kualitas Produk                                   Permodalan  

Peningkatan Kualitas Produk 
                 

Peningkatan Daya Saing 

Pengembangan SDM 
                 

Pengembangan Kemitraan 

Pengembangan SDM 
                 

Permodalan 

Pengembangan SDM 
                 

Peningkatan Daya Saing 

Pengembangan Kemitraan 
                 

Permodalan  

Pengembangan Kemitraan 
                 

Peningkatan Daya Saing 

Permodalan                                    Peningkatan Daya Saing 

Petunjuk : Beri tanda (X) pada kotak skor yang Anda pilih 
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Lampiran 1. Kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) (Lanjutan) 
E. Pembobotan Alternatif Strategi 
 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perbandingan tingkat kepentingan alternatif strategi di bawah ini : 

Kriteria 
Skor Pembobotan 

Kriteria 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Peningkatan Keahlian dan 
Teknologi Produksi                                   

Peningkatan Ketrampilan dan 
Pengetahuan Tenaga Kerja 

Peningkatan Keahlian dan 
Teknologi Produksi 

                 

Pelatihan Tenaga Kerja 

Peningkatan Keahlian dan 
Teknologi Produksi                                   

Peningkatan Akses Pemasaran 

Peningkatan Keahlian dan 
Teknologi Produksi 

                 

Peningkatan Kemitraan 

Peningkatan Keahlian dan 
Teknologi Produksi 

                 

Peningkatan Akses Permodalan  

Peningkatan Ketrampilan dan 
Pengetahuan Tenaga Kerja 

                 

Pelatihan Tenaga Kerja 

Peningkatan Ketrampilan dan 
Pengetahuan Tenaga Kerja 

                 

Peningkatan Akses Pemasaran 

Peningkatan Ketrampilan dan 
Pengetahuan Tenaga Kerja 

                 

Peningkatan Kemitraan 

Peningkatan Ketrampilan dan 
Pengetahuan Tenaga Kerja 

                 

Peningkatan Akses Permodalan 

Pelatihan Tenaga Kerja 
                 

Peningkatan Akses Pemasaran 

Pelatihan Tenaga Kerja 
                 

Peningkatan Kemitraan 

Pelatihan Tenaga Kerja 
                 

Peningkatan Akses Permodalan 

Peningkatan Akses Pemasaran 
                 

Peningkatan Kemitraan 

Peningkatan Akses Pemasaran 
                 

Peningkatan Akses Permodalan 

Peningkatan Kemitraan 
                 

Peningkatan Akses Permodalan 
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Lampiran 2. Kuesioner Terbuka 
 

 
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN 

PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

 

KUESIONER 
 
Dengan Hormat, 
Saya mahasiswa program sarjana jurusan Teknologi Industri 
Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas 
Brawijaya, sedang melakukan penelitian dengan judul “Strategi 
Pengembangan Klaster Usaha Kecil dan Menengah Keripik 
Apel Di Kota Batu Dengan Metode K-Means Clustering dan 
Analytical Hierarchy Process” yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan skripsi. Saya memohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 
berkenan mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Hasil jawaban kuesioner semata-mata hanya akan 
digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi. Saya ucapkan 
terima kasih atas ketersediaan dan kerjasamanya. 
 

Hormat saya,  
 

Fatwatul Amalia 
 
 
A. Pentunjuk Pengisian 

1. Anda diharapkan dengan teliti membaca setiap 
pertanyaan yang ditujukan. 

2. Isilah titik-titik dibawah ini sesuai dengan kondisi nyata 
yang ada di UKM pada kolom yang telah tersedia.    
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Lampiran 2. Kuesioner Terbuka (Lanjutan) 
 

B. Identitas Responden  
1. Nama Unit Usaha  : 
2. Alamat    : 
3. Tanggal berdirinya usaha : 
4. Nama Pemilik/Pimpinan :  
5. Jenis Kelamin   : L / P 
6. Usia     :  
7. Pendidikan Terakhir  : 

a. SD   c.   SMA   
b. SMP   d.   Diploma/Sarjana/Pasca 

Sarjana  
C. Daftar Pertanyaan untuk UKM Keripik Apel 

- Perusahaan  
1. Apa UKM ini bermitra dengan lembaga yang lain 

untuk pengembangan UKM?  
2. Berapa modal yang dikeluarkan untuk mendirikan 

UKM ini? 
3. Modal UKM berasal dari modal sendiri atau modal 

pinjaman? 
4. Berapa asset yang dimiliki oleh perusahaan? 
5. Bagaimana tingkat kualitas produk keripik apel di 

UKM ini? Apakah ada pesaing yang berada di 
tingkat yang sama dengan UKM ini? 

6. Bagaimana cara yang telah dilakukan UKM untuk 
meningkatkan daya saing dari produk keripik apel? 

7. Berapa total pendapatan rata-rata penjualan keripik 
apel di UKM ini tiap bulannya?  

 
- Produk  

1. Berapa banyak keripik apel yang diproduksi setiap 
bulan? 

2. Teknologi yang digunakan untuk produksi keripik 
apel saat ini bagaimana? Apakah dengan teknologi 
manual atau mesin? 
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Lampiran 2. Kuesioner Terbuka (Lanjutan) 
 

3. Berapa saja ukuran kemasan produk yang tersedia 
saat ini?  

 
4. Produk keripik apel UKM ini dijual sendiri atau 

dengan dipasok ke toko lain? Berapa harga jual 
masing-masing produk keripik apel baik dijual 
sendiri atau dipasok ke toko? 

5. Berapa rata-rata penjualan keripik apel setiap 
bulannya? 

6. Teknik pemasaran apa saja yang telah dilakukan 
oleh UKM selama ini? Dimana saja area pemasaran 
produk dari perusahaan ini? 
 

- Tenaga Kerja 
1. Berapa jumlah tenaga kerja langsung di perusahaan 

ini? Dibagian mana saja tenaga kerja langsung? 
2. Berapa jumlah tenaga tidak langsung di perusahaan 

ini? Dibagian mana saja tenaga kerja langsung?
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Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data K-Means Clustering 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

KapProd 8 115 2000 928.13 757.250 

LamaOperasi 8 3 14 8.13 4.086 

NilaiInvest 8 4000000 210000000 91812500.00 8.438E7 

RataPenjualan 8 40000000 300000000 1.38E8 8.860E7 

JmlTK 8 4 46 18.50 15.014 

JmlAsset 8 150000000 3700000000 9.54E8 1.261E9 

Valid N (listwise) 8     

 
Initial Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 

Zscore(KapProd) .09492 -.56537 1.15137 

Zscore(LamaOperasi) -.76478 -.76478 .45887 

Zscore(NilaiInvest) 1.40073 -.49555 -1.02295 

Zscore(RataPenjualan) -1.05110 1.82708 -.43032 

Zscore(JmlTK) -.63273 -.96575 1.29876 

Zscore(JmlAsset) -.39123 -.59734 2.17731 

 
 

Iteration History
a
 

Iteration 

Change in Cluster Centers 

1 2 3 

1 .933 1.290 1.403 

2 .000 .000 .000 

a. Convergence achieved due to no or small 
change in cluster centers. The maximum 
absolute coordinate change for any center is 
,000. The current iteration is 2. The minimum 
distance between initial centers is 3,531. 
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Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data K-Means Clustering 
(Lanjutan) 

 

 

 

 

 

Final Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 

Zscore(KapProd) .14554 -.78106 .95328 

Zscore(LamaOperasi) -.43848 -.19375 .94833 

Zscore(NilaiInvest) .86740 -.17950 -1.03184 

Zscore(RataPenjualan) -.48675 .83006 -.51497 

Zscore(JmlTK) -.52173 -.52173 1.56518 

Zscore(JmlAsset) -.00806 -.59734 .90811 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cluster Membership 

Case 
Number UKM Cluster Distance 

1 A 1 2.279 

2 B 2 1.495 

3 C 3 1.403 

4 D 3 1.403 

5 E 2 1.290 

6 F 1 .933 

7 G 2 1.097 

8 H 1 1.911 

Distances between Final 
Cluster Centers 

Cluster 1 2 3 

1  2.024 3.373 

2 2.024  3.670 

3 3.373 3.670  
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Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data K-Means Clustering 
(Lanjutan) 

 
ANOVA 

 

Cluster Error 

F Sig. 
Mean 

Square df 
Mean 

Square df 

Zscore(KapProd) 1.856 2 .658 5 2.821 .151 

Zscore(LamaOperasi) 1.244 2 .902 5 1.379 .334 

Zscore(NilaiInvest) 2.242 2 .503 5 4.453 .078 

Zscore(RataPenjualan) 1.654 2 .738 5 2.240 .202 

Zscore(JmlTK) 3.266 2 .093 5 34.953 .001 

Zscore(JmlAsset) 1.360 2 .856 5 1.589 .292 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been 
chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed 
significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the 
hypothesis that the cluster means are equal. 

 
Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 3.000 

2 3.000 

3 2.000 

Valid 8.000 

Missing .000 

 
Proximity Matrix 

Case 

 Squared Euclidean Distance  

1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H 

1:A .000 7.126 11.767 14.908 12.768 8.483 14.671 16.823 

2:B 7.126 .000 17.536 11.076 6.597 6.839 5.214 8.277 

3:C 11.767 17.536 .000 7.872 22.645 19.201 17.341 19.200 

4:D 14.908 11.076 7.872 .000 20.662 17.526 13.570 16.910 

5:E 12.768 6.597 22.645 20.662 .000 12.469 3.497 9.584 

6:F 8.483 6.839 19.201 17.526 12.469 .000 7.347 3.848 

7:G 14.671 5.214 17.341 13.570 3.497 7.347 .000 2.243 

8:H 16.823 8.277 19.200 16.910 9.584 3.848 2.243 .000 

This is a dissimilarity matrix 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (AHP) 
a. Klaster 1 

Grafik Prioritas 

 
 
Alternatif Prioritas Terpenting 

1. Peningkatan keahlian dan teknologi produksi 0.202 

2. Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan tenaga 

kerja 0.190 

3. Peningkatan akses pemasaran 0.186 

4. Peningkatan kemitraan 0.186 

5. Pelatihan tenaga kerja 0.176 

6. Peningkatan akses permodalan 0.060 

Data Bobot Kriteria dan Alternatif Strategi  
- untuk kriteria (Lowest level kebawah) yang dibaca angka 

“Model”,  

- untuk alternatif strategi (lowest level ke samping kanan) yang 

dibaca angka “Result” 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
a. Kriteria Prioritas 

1. Pengembangan kemitraan 0.223 

2. Permodalan 0.223 

3. Peningkatan kualitas produk 0.213 

4. Pengembangan SDM 0.183 

5. Peningkatan daya saing 0.158 

b. Alternatif Prioritas (bobot angka dan urutan prioritas sama 

dengan yang di grafik) 

Konsistensi rasio (yang dibaca angka paling bawah, “Consist 
Ratio”  
- Faktor (0.000)   -  Kriteria 0.012 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
- Alternatif Strategi 0,037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Klaster 2 

Grafik Prioritas 

 
Alternatif Prioritas Terpenting 
1. Peningkatan keahlian dan teknologi produksi 0.182 

2. Peningkatan akses permodalan 0.178 

3. Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja 

0.165 

4. Peningkatan kemitraan 0.162 

5. Peningkatan akses pemasaran 0.158 

6. Pelatihan tenaga kerja 0.154 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
Data Bobot Kriteria dan Alternatif Strategi  

- untuk kriteria (Lowest level kebawah) yang dibaca angka 

“Model”,  

- untuk alternatif strategi (lowest level ke samping kanan) yang 

dibaca angka “Result” 

 

 
a. Kriteria Prioritas 

1. Peningkatan daya saing 0.222 

2. Permodalan 0.208 

3. Peningkatan kualitas produk 0.207 

4. Pengembangan kemitraan 0.187 

5. Pengembangan SDM 0.175 

b. Alternatif Prioritas (bobot angka dan urutan prioritas sama 

dengan yang di grafik) 

Konsistensi rasio (yang dibaca angka paling bawah, “Consist 
Ratio” 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
- Faktor (0.000)   - Kriteria 0.064 

 
 
- Alternatif strategi 0.025 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
c. Klaster 3 

Grafik Prioritas 

 
Alternatif Prioritas Terpenting 

1. Peningkatan keahlian dan teknologi produksi 0.184 

2. Peningkatan akses pemasaran 0.170 

3. Peningkatan kemitraan 0.166 

4. Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan tenaga 

kerja 0.161 

5. Peningkatan akses permodalan 0.161 

6. Pelatihan tenaga kerja 0.157 

Data Bobot Kriteria dan Alternatif Strategi  
- untuk kriteria (Lowest level kebawah) yang dibaca 

angka “Model”,  

- untuk alternatif strategi (lowest level ke samping kanan) 

yang dibaca angka “Result” 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
 

a. Kriteria Prioritas 

1. Peningkatan daya saing 0.236 

2. Peningkatan kualitas produk 0.217 

3. Pengembangan kemitraan 0.196 

4. Permodalan 0.186 

5. Pengembangan SDM 0.166 

b. Alternatif Prioritas (bobot angka dan urutan prioritas 

sama dengan yang di grafik) 

Konsistensi rasio (yang dibaca angka paling bawah, “Consist 
Ratio” 

- Faktor (0.046)   - Kriteria 0.031 
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Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data Analytical Hierarchy 
Process (Lanjutan) 
 
- Alternatif strategi 0.023 

 
 


