
i 
 

Strategi Pengembangan Klaster UKM Produksi Bandeng 
Asap Dengan Menggunakan  

Metode K-Means Clustering Dan Fuzzy AHP  
(Studi Kasus Pada UKM Bandeng Asap Di Kabupaten 

Sidoarjo) 
 

 

Oleh : 

LATHIFAH SEPTINA JAUHARI 
NIM: 135100300111066 

 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2017 



ii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Judul TA : Strategi Pengembangan Klaster UKM 
Produksi Bandeng Asap Dengan 
Menggunakan Metode K-Means 
Clustering dan Fuzzy AHP (Studi Kasus 
Pada UKM Bandeng Asap di Kab. 
Sidoarjo – Jawa Timur) 

Nama Mahasiswa : Lathifah Septina Jauhari 
NIM   : 135100300111066 
Jurusan  : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas  : Teknologi Pertanian 
 

 

Pembimbing I,    Pembimbing II, 

 

 

 

 

 

Tanggal Persetujuan :           Tanggal Persetujuan : 

 

 

 

 

 

 

Dr. Siti Asmaul Mustaniroh, STP, MP 

NIP. 19740608 199903 2 001 

Jaya Mahar Maligan, STP, MP 

NIP. 19820114 200812 1 003 



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Klaster UKM 
Produksi Bandeng Asap Dengan 
Menggunakan Metode K-Means 
Clustering dan Fuzzy AHP (Studi Kasus 
Pada UKM Bandeng Asap di Kab. 
Sidoarjo – Jawa Timur) 

Nama Mahasiswa : Lathifah Septina Jauhari 
NIM : 135100300111066 
Jurusan : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas : Teknologi Pertanian 

 Dosen Penguji I, 

 

 

 

 Mas’ud Effendi, STP, MP 

 NIP. 19800823 200501 1 003 

 

Dosen Penguji II,  Dosen Penguji III, 

 

 

Jaya Mahar M, STP, MP Dr. Siti Asmaul M, STP, MP 
NIP. 19820114 200812 1 003 NIP. 19521102 198103 1 001 

 

 Ketua Jurusan, 

 

 

 

 Dr. Sucipto, STP, MP. 

 NIP. 19740608 199903 2 001 

Tanggal Lulus TA:…………………….. 



iv 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 01 
September 1995 dari ayah bernama Slamet 
Jauhari dan ibu Tarina Handaningrum. 
Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah 
Dasar di SD Hang Tuah !0 Juanda, Sidoarjo 
pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke 
Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 
Sidoarjo dengan tahun kelulusan 2010, dan 
menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di 

SMAN 1 Gedangan, Sidoarjo pada tahun 2013. Pada tahun 
2017 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di 
Universitas Brawijaya Malang dengan Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Aktivitas penulis 

selama menjadi mahasiswi adalah sebagai mahasiswi aktif dan ikut 

bergabung di berbagai organisasi dan kepanitian seperti PKM-

STULABO Bidang Konsumsi sebagai staf pada tahun 2014, Flotus fest 

UKM Seni FTP Bidang Konsumsi sebagai staf pada tahun 2015, UKM 

Fotografi TUSTEL FTP-UB sebagai sekertaris pada ta  hun 2016 serta 

penulis juga mengikuti kegiatan kepanitiaan seperti seminar nasional 

E-Fest, Dies Natalis FTP 17, Praha (Pekan Rangkaian Himatitan 

Anniversary), dan kegiatan himpunan lainnya. 

 

 

 
.  
  



v 
 

  

Bismillahirrahmanirrohim 

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Skripsi ini kupersembahkan untuk  

Kedua Orangtua dan Adikku Tercinta 

yang selalu mendukung serta  

Nasehatnya yang menjadi jembatan  

Bagi Perjalanan Hidupku… 



vi 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Judul TA : Strategi Pengembangan Klaster UKM 
Produksi Bandeng Asap Dengan 
Menggunakan Metode K-Means 
Clustering dan Fuzzy AHP (Studi Kasus 
Pada UKM Bandeng Asap di Kab. 
Sidoarjo – Jawa Timur) 

Nama Mahasiswa : Lathifah Septina Jauhari 
NIM   : 135100300111066 
Jurusan  : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas  : Teknologi Pertanian 

 

Menyatakan bahwa , 

TA dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut 
di atas. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak 
benar saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. 
 

 

Malang, 18 Agustus 2017 

Pembuat Pernyataan 

 

 

Lathifah Septina Jauhari 

NIM. 135100300111066 

 

 

 



vii 
 

Lathifah Septina Jauhari. 135100300111066. Strategi 
Pengembangan Klaster UKM Produksi Bandeng Asap 
Dengan Menggunakan Metode K-Means Clustering Dan 
Fuzzy AHP (Studi Kasus UKM Bandeng Asap Di Kab. 
Sidoarjo) TA. Pembimbing : Dr. Siti Asmaul Mustaniroh., 
STP., MP dan Jaya Mahar Maligan., STP., MP 
 

RINGKASAN 
 

Ikan bandeng merupakan salah satu potensi hasil 
tambak terbesar yang ada di Kab. Sidoarjo selain udang karena 
banyaknya lokasi budidaya dari ikan bandeng tersebut. 
Melimpahnya potensi ikan bandeng membuat masyarakat 
memanfaatkannya menjadi produk yang bernilai lebih salah 
satunya adalah produk bandeng asap. Bandeng asap 
merupakan produk unggulan dari Kab. Sidoarjo. Bandeng asap 
adalah produk olahan dari ikan bandeng yang di masak dengan 
menggunakan teknik pengasapan yang kemudian siap untuk 
dikonsumsi lebih lanjut. Melimpahnya bahan baku serta 
permintaan pasar yang cukup tinggi membuat UKM pengolah 
ikan bandeng di Kab. Sidoarjo makin banyak jumlahnya. Dari 
data yang diperoleh dari Dinas Perikanan, jumlah UKM yang 
mengolah ikan bandeng sebanyak 13 UKM. Banyaknya jumlah 
UKM yang tersebar di beberapa lokasi di Kab. Sidoarjo 
menyebabkan tiap UKM berjalan secara individualis dalam 
pemenuhan kebutuhannya sehingga performa dari setiap UKM 
menjadi kurang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat 
menentukan klaster UKM bandeng asap yang ada di Kab. 
Sidoarjo serta dapat memberikan usulan strategi 
pengembangan bagi UKM.     

Klaster industri dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode K-means clustering dimana pada penelitian ini 
digunakan lima variable diantaranya adalah kapasitas produksi 
per bulan, lama operasi, rata-rata penjualan per bulan, nilai 
investasi, dan jumlah tenaga kerja. Setelah diketahui jumlah 
klaster yang terbentuk pada UKM bandeng asap, maka 
dilakukan pengembangan pada masing-masing klaster. Strategi 
pengembangan dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy 



viii 
 

Analytical Hierarchy Process (FAHP) yang merupakan 
pengembangan dari metode AHP. Pada penyusunan struktur 
hierarki terdapat lima variable yang digunakan, diantaranya 
adalah mutu atau kualitas, pelatihan kerja, peningkatan akses 
pemodalan, pemasaran, dan kemitraan. Hasil pengklasteran 
terbentuk 2 klaster dimana klaster 1 yang beranggotakan 2 UKM 
(Sumber Rejeki dan Kartini) termasuk dalam skala usaha mikro 
dan kalster 2 yang beranggotakan 3 UKM (Bu Djalil, Bu Sunnah, 
Bunda Food) termasuk dalam skala usaha kecil. Strategi 
pengembangan pada klaster 1 difokuskan dengan cara 
pengembangan teknologi produksi dengan mesin dan peralatan 
modern sedangkan strategi pengembangan klaster 2 dilakukan 
dengan peningkatan standarisasi produk yang dihasilkan  

 
Kata Kunci : Bandeng asap, Klaster industri, Strategi perbaikan 
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Lathifah Septina Jauhari. 135100300111066. Cluster 
Development Strategy of Smoke Milkfish Production with K-
Means Clustering Method and Fuzzy AHP (Case Study on 
SME Smoke Milkfish in Sidoarjo District) Mentor of Final 
Project : Dr. Siti Asmaul Mustaniroh., STP., MP dan Jaya 
Mahar Maligan., STP., MP 
 

SUMMARY 
 

     Milkfish is one of the biggest potential in Sidoarjo district, 
because there are many breeding locations of milkfish. The 
abundance of the potential of milkfish makes people utilize it to 
some more valuable products. Milkfish is a superior product of 
Sidoarjo district. Smoked milkfish is a milkfish processed 
product that is cooked by using fogging technique and ready for 
further consumption. The abudance of raw materials and market 
demand is high enough to make the number of milkfish 
processed products increased. From the data obtained from the 
Department of Fisheries, the number of Small medium 
enterprise that produce milkfish products as many as 13 small 
medium enterprise. The number of Small medium enterprise 
location spread in several locations in Sidoarjo district causes 
each small medium enterprise to run individually in the fulfillment 
of its needs so that the performance of each Small medium 
enterprise become less optimal. The purpose of this study is to 
determine cluster Small medium enterprise smoke bandeng in 
Sidoarjo district and can provide proposed development 
strategies for Small medium enterprise. 
     Industrial cluster can be done by using K-means clustering 
method which in this research used five variables such as 
monthly production capacity, length of operation, monthly sales 
averages, investment value, and number of manpower. After the 
number of clusters formed in small medium enterprise smoke 
bandeng, then the development of each cluster. The 
development strategy is done by using Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process (FAHP) method which is the development of 
AHP method. In the preparation of hierarchical structures there 
are five variables used, such as quality or quality, job training, 
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improved access to capital, marketing, and partnerships. The 
result of clustering is formed 2 clusters where cluster 1 which 
consists of 2 Small medium enterprise (Sumber Rejeki and 
Kartini) are included in micro scale scale and 2 kalster which 
consists of 3 Small medium enterprise (Bu Djalil, Bu Sunnah, 
Bunda Food) included in small scale business. The development 
strategy in cluster 1 is focused on the development of production 
technology with modern machinery and equipment while the 
cluster 2 development strategy is carried out by increasing the 
standardization of the products produced 
 
Key word : Milkfish, Industrial Clusters, Improvement Strategy 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
       Kabupaten Sidoarjo memiliki lahan perikanan yang cukup 
luas, sehingga komoditi perikanan yang dihasilkan cukup besar 
terutama jenis ikan bandeng. Komoditi ikan bandeng yang 
dihasilkan oleh Kabupaten Sidoarjo sangat melimpah dan makin 
meningkat tiap tahunnya. Hasil produksi budidaya tambak 
sebagian besar merupakan udang dan ikan bandeng. Total 
produksi budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo mencapai 
lebih dari 85% dan sekitar 70% nya merupakan produksi 
budidaya ikan bandeng. Menurut Fauzi (2013), produksi 
bandeng hampir dapat dijumpai di seluruh provinsi di Indonesia. 
Pembudidayaan bandeng, utamanya banyak diproduksi di Pulau 
Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan 
Banten. Total produksi bandeng pada tahun 2014 mencapai 
631.125 ton atau 14,74 persen dari total keseluruhan produksi 
ikan budidaya.  
       Pengolahan ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo 
menggunakan bahan baku yang didapatkan langsung dari Kec. 
Sedati. Kalanganyar adalah suatu desa di Kec. Sedati dimana 
daerah ini memiliki kualitas ikan bandeng yang paling baik jika 
dibandingkan dengan daerah – daerah lain. Berdasarkan data 
susenas BPS tahun 2008, tingkat konsumsi ikan warga Sidoarjo 
mencapai 19,28 kg/kapita. Ikan bandeng merupakan bahan 
yang cepat rusak dan memiliki nilai simpan dengan jangka 
waktu yang relatif pendek. Peningkatan nilai tambah dengan 
melakukan proses pengasapan untuk dapat mengawetkan serta 
memperpanjang umur simpan dari ikan bandeng dilakukan 
untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Bandeng asap 
tersebut kemudian menjadi produk olahan pangan unggulan di 
Kabupaten Sidoarjo. 
       Berdasarkan data dari Diskoperindag provinsi Jawa Timur, 
terdapat 171.264 UMKM di Kabupaten Sidoarjo dengan total 
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jumlah tenaga kerja di semua UMKM tersebut sebanyak 
306.481 pekerja. Mengacu pada data dinas, jumlah UMKM yang 
fokus dalam mengolah ikan bandeng di Sidoarjo berjumlah 13 
UKM, total hanya 5 UKM yang dapat di akses dan masih eksis 
dalam produksi bandeng asap. Bandeng asap merupakan 
produk olahan dari ikan bandeng yang pemasakannya 
menggunakan teknik pengasapan kemudian sudah siap untuk 
dikonsumsi lebih lanjut. Selain produk bandeng asap, produk 
lain yang diproduksi oleh UKM adalah bandeng presto, otak-
otak bandeng, bandeng tanpa duri, dan sebagainya. Mahalnya 
biaya untuk memproduksi bandeng asap menjadi salah satu 
faktor UKM tidak memproduksi hanya olahan bandeng asap 
saja. Lokasi UKM pengolahan ikan bandeng tersebut tersebar di 
beberapa lokasi yaitu Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, 
dan Kecamatan Tanggulangin. Kecamatan Sedati memiliki 
jumlah UKM olahan bandeng dengan jumlah paling banyak 
karena lokasinya sangat dekat dengan sumber bahan baku. 
Daerah pemasaran bandeng asap adalah Sidoarjo hingga 
wilayah Jawa Timur. Kapasitas produksi UKM tersebut 
bervariasi rata-rata sekitar 20 sampai 50 kg ikan bandeng per 
bulan.  
       Penyebaran UKM bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo 
berada di tiga lokasi yaitu Kec. Sedati, Kec. Sidoarjo, dan Kec. 
Tanggulangin. Hubungan antar UKM bandeng asap yang 
letaknya cukup berjauhan tersebut masih berjalan secara 
individualis dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga 
performa dari masing-masing UKM menjadi kurang optimal. 
Kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, pemodalan, 
pengetahuan bisnis, strategi pemasaran yang kurang baik, dan 
terbatasnya kemitraan dengan lembaga lain juga menjadi 
permasalahan bagi sebagian besar UKM pengolahan bandeng 
di daerah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu perlu adanya 
pembentukan klaster industri pada UKM bandeng asap di 
Kabupaten Sidoarjo. Menzel dan Fornahl (2009) dalam Papilo 
(2016) menjelaskan bahwa, klaster Industri adalah sejumlah 
perusahaan dan lembaga yang terkonsentrasi pada suatu 
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wilayah, serta saling berhubungan dalam bidang yang khusus 
dan mendukung persaingan. Klaster industri memiliki pelaku 
(stakeholder) sebagai organ dalam klaster industri tersebut yang 
terkait satu dengan lainnya (Lestari, 2010). Salah satu metode 
yang biasanya digunakan untuk membentuk klaster industri 
adalah metode K-means clustering yang kemudian 
dikembangkan menjadi strategi pengembangan klaster dengan 
menggunakan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
(FAHP).  
       Analisis klaster merupakan teknik multivariate (banyak 
variable) yang berfungi untuk mengelompokkan beberapa 
variabel atau objek. Tujuan utama dari analisis klaster adalah 
mengklasifikasi objek ke dalam kelompok-kelompok yang 
homogeny (Febriyana, 2011). Pola klaster industri bandeng 
asap dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode K-
means clustering. K-means clustering adalah metode 
pengklasteran yang memiliki kemampuan mengelompokkan 
data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi 
yang relatif cepat dan efisien (Alfina dkk, 2012). Setelah 
diketahui jumlah klaster yang terbentuk pada UKM bandeng 
asap, maka dilakukan pengembangan pada masing-masing 
klaster. Strategi pengembangan UKM merupakan suatu 
perencanaan strategis dalam mencari kesesuaian antara 
kekuatan internal serta kekuatan eksternal dari suatu 
perusahaan maupun usaha sehingga peluang dan ancaman 
dapat teridentifikasi (Munir, 2015). Strategi pengembangan 
dapat dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process (FAHP). Metode ini merupakan 
pengembangan dari metode AHP untuk pengambilan keputusan 
dengan banyak kriteria yang bersifat subjektif. FAHP dianggap 
lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-samar 
serta meminimalisasi ketidakpastian dalam skala AHP (Nuraini, 
2002). 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pemilik UKM 
masih secara individual dalam mengembangkan usahanya serta 
masih ada beberapa UKM yang belum berkelompok maupun 
bergabung dengan organisasi yang ada sehingga terdapat 
kesenjangan sosial yang terjadi terkait dengan peningkatan 
UKM, pemasaran produk, pemodalan, dan tenaga kerja yang 
terampil. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan klaster pada 
UKM bandeng asap untuk meningkatkan daya saing dan 
menentukan strategi pengembangan klaster UKM yang 
terbentuk. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai adalah : 
1. Menentukan klaster pada UKM bandeng asap di 

Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode K-
means clustering. 

2. Menentukan strategi pengembangan yang sesuai untuk 
diterapkan pada masing-masing klaster UKM bandeng 
asap yang sudah terbentuk dengan menggunakan 
metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini 
adalah  

1. Bagi UKM Bandeng yang bersangkutan adalah untuk 
membentuk klaster serta sebagai sumber informasi yang 
dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk dapat 
membantu dalam pengambilan keputusan dalam 
pengambangan usaha UKM. 

2. Bagi bidang akamdenik dan keilmuan adalah untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai klaster 
dalam manajemen agroindustri serta untuk menambah 
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pengetahuan dan referensi bagi pihak yang 
membutuhkan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Bandeng Asap 

     Ikan asap adalah ikan yang diawetkan dengan panas dan 
asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu kerja yang banyak 
menghasilkan asap dan lambat terbakar. Asap mengandung 
senyawa fenol dan formaldehida, masing-masing bersifat 
bakterisida (membunuh bakteri). Kombinasi kedua senyawa 
tersebut juga bersifat fungisida (membunuh kapang). Kedua 
senyawa membentuk lapisan mengkilat pada permukaan ikan. 
Panas pembakaran juga membunuh mikroba, dan menurunkan 
kadar air ikan. Pada kadar air rendah bahan lebih sulit dirusak 
oleh mikroba. Cara pengasapan ikan bandeng masih 
menggunakan rak sederhana yang dibuat dari kayu 
(Primyatanto, 2015). 
     Tujuan pengasapan pada ikan ada tiga hal yaitu mengolah 
ikan agar siap untuk dikonsumsi langsung, memberi cita rasa 
yang khas agar lebih disukai konsumen, memberikan daya awet 
melalui pemanasan, pengeringan dan reaksi kimiawi asap 
dengan jaringan daging ikan pada saat proses pengasapan 
berlangsung sebagai bahan baku pengasapan (Sulistijowati, 
2011). Kandungan gizi bandeng asap dipengaruhi oleh umur 
ikan dan cara pengolahannya. Semakin besar ukuran ikan 
bandeng maka akan semakin tinggi kandungan lemaknya. 
Kerusakan pada bandeng asap biasanya ditandai dengan 
timbulnya lendir pada permukaan ikan, kemudian diikuti dengan 
tumbuhnya jamur (Purnomowati, 2007). Persyaratan mutu dan 
keamanan pangan ikan asap menurut SNI 2725.1-2009 dapat 
dilihat pada Tabel 2.1 
 
Tabel 2.1 Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Ikan Asap 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

a. Organoleptik Angka (1-9) Minimal 7 
b. Cemaran mikroba* 
- ALT 
- Escherichia coli 
- Salmonella 

 
Koloni/g 
APM/g 

per 25 g 

 
Maksimal 1,0 x 

105 
Maksimal < 3 
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Sumber: SNI 2725.1-2009 

- Vibrio cholera* 
- Staphylococcus 

aureus* 

per 25 g 
Koloni/g 

Negatif 
Negatif 

Maksimal 1,0 x 

103 
 

c. Kimia* 
- Kadar air 
- Kadar histamine 
- Kadar garam 

 
% fraksi massa 

mg/kg 
% fraksi massa 

 
Maksimal 60 
Maksimal 100 

Maksimal 4 
CATATAN *) Bila diperlukan 

 
 
2.2 Pengelompokan Usaha Kecil dan Menengah 

    Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu 
bidang yang memberikan kontribusi yang segnifikan dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan 
daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan 
dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia 
menunjukan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di 
bidang UKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, 
sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program 
pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. 
Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam 
sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah (Jauhari, 
2010). 
     UKM merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap 
bertahan dalam menghadapi krisis, yaitu dengan melibatkan diri 
dalam aktivitas usaha keeil yang berkarakteristik informal. 
Dengan UKM ini persoalan pengangguran sedikit banyak dapat 
teratasi dan implikasinya juga dalam hal pendapatan. UKM 
merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian 
negara ataupun daerah. UKM pada dasarnya adalah aktivitas 
ekonomi, sedangkan aktivitas ekonomi sendiri secara umum 
dapat diindikasikan oleh tenaga kerja dan nilai tambahnya. 
Usaha kedl menengah diharapkan dapat merupakan terobosan 
yang komprehensif untuk mengatasi pengangguran (Sihono, 
2005). 
 

Tabel 2.1 Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Ikan Asap 
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     Menurut para ahli dan pihak lain yang terkait, UMKM adalah:   
1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM 

memiliki kriteria sebagai berikut,  

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang 
perorangan atau badan usaha milik perorangan yang 
memenuhi kriteria yakni:  

• Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha 

• Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria yakni :  

• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau 

• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 
yang memenuhi kriteria:  

• Memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
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(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 

• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) 
(Arto, 2013). 

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan 
usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai 
dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan 
usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai 
dengan 99 orang (www.bps.go.id). 
3. Menurut Kementrian Keuangan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 
016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai 
perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha 
yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya 
Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya 
Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). 
Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk 
badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan 
antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, 
pedagang barang dan jasa dan yang lainnya 
(www.kemenkeu.go.id). 
4. Menurut Bank Dunia (World Bank)  

Usaha Kecil merupakan usaha gabungan atau usaha 
keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang, termasuk 
di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang 
sekaligus bertindak sebagai pemilik. Usaha Kecil merupakan 
usaha untuk mempertahankan hidup (survival activities) yang 
kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman 
berskala kecil (Amah, 2013). 
5. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdgangan (Disperindag) 

Industri Kecil adalah industri perdagangan yang mempunyai 
tenaga kerja antara 5-19 orang (Pradana, 2014). 
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6. Menurut Departemen Keuangan 
Usaha Kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau 

perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki asset 
penjualan paling banyak Rp 1 Milyar/tahun 
(www.bi.go.id/id/umkm). 

2.3 Klaster Industri 

     Klaster industri adalah aglomerasi perusahaan industri inti 
yang terkonsentrasi secara regional maupun global yang saling 
berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis baik 
dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa 
penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam 
peningkatan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan 
mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan 
kompetitif. Aglomerasi geografikal perusahaan ini memiliki 
berbagai spesialisasi membentuk kerjasama strategis yang 
saling menguntungkan (agro.kemenperin.go.id) 
      Konsep klaster industri dalam rangka pengembangan 
wilayah dalam sektor perekonomian telah banyak digunakan 
oleh para pengambil keputusan maupun oleh para praktisi 
ekonomi. Pengembangan wilayah dengan konsep klaster 
industri memberikan hasil yang sangat signifikan bagi 
penguatan daya saing industri yang ada di dalam klaster 
tersebut. Klaster industri adalah konsentrasi geografis antara 
perusahaan-perusahaan yang saling terkait dan bekerjasama, 
diantaranya pemasok barang, penyedia jasa, industri yang 
terkait, serta beberapa institusi di bidang khusus seperti 
perguruan tinggi, lembaga standarisasi, asosiasi perdagangan 
dan lain-lain yang berfungsi sebagai pelengkap (Djumhariyanto, 
2011).   
     Klaster industri menjadi perlu untuk diketahui sebab dapat 
menjadi indikasi peluang bagi sektor perekonomian, baik untuk 
memberikan keuntungan yang berlipat ganda ataupun 
sebaliknya. Dapat dilakukan upaya agar aliran keuntungan 
dapat diperluas dan kerugian dikurangi baik dalam satu daerah 
maupun antar daerah. Terlebih lagi klaster industri dapat 
memberikan keuntungan besar terhadap perusahaan-
perusahaan yang berada pada suatu tempat yang berdekatan, 



12 
 

karena dengan pengelompokan usaha dapat meningkatkan 
kapasitas kumulatif dari klaster tersebut (Farida, 2014).  
    Para pelaku (stakeholders) dalam suatu klaster industri 
biasanya dikelompokkan kepada industri inti, industri pemasok, 
industri Institusi Pendukung (Supporting Institution) Industri. 
Menurut Hanim (2012) kajian konsep dan empiris klaster industri 
adalah kesejahteraan atau kemakmuran sangat ditentukan oleh 
daya saing, ukuran yang paling sesuai dari daya saing adalah 
produktivitas, produktivitas suatu Negara atau daerah 
bergantung pada keseluruhan industri yang ada, dan 
sebagainya. 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). Rantai nilai 
menggambarkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk 
membawa produk atau layanan melalui fase perantara produksi 
sampai pengiriman ke konsumen akhir (Asih, 2013). 
    Menurut Lestari, (2010) terdapat tiga hal mendasar yang 
dicirikan oleh klaster industri terlepas dari perbedaan struktur, 
ukuran ataupun sektornya yaitu :  
1. Komonalitas/ Keserupaan/ Kebersamaan/ Kesatuan 

(Commonality) 
Bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang-bidang “serupa” atau 
terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama 
atau suatu rentang aktivitas bersama. 

2. Konsentrasi (Concentration) 
Terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang bisa dan benar-
benar melakukan interaksi.  

3. Konektivitas (Connectivity) 
Terdapat organisasi yang saling terkait atau bergantung 
(interconnected/ linked/ interdependent organizations) 
dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. 
 

2.4 Strategi Pengembangan UKM 

     Menurut Manning, dkk (1991) dalam Sriyana (2010) sektor 
UKM adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang 
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belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau 
belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan 
atau telah menerima bantuan tetapi belum sanggup 
dikembangkan. Sektor UKM di Indonesia, umumnya mempunyai 
ciri-ciri kegiatan usahanya tidak terorganisasikan secara baik 
karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan 
fasilitas/kelembagaan yang tersedia, tidak mempunyai izin 
usaha, pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi 
maupun jam kerja, dan pada umunya kebijakan pemerintah 
untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke 
sektor ini.  
     UKM merupakan salah satu bagian penting dari 
perekonomian negara ataupun daerah. Sebagai suatu ilustrasi, 
kontribusi sektor ini terhadap out-put nasional atau Pendapatan 
Domestik Rerata Bruto (PDRB) hanya 56,7 persen, dan dalam 
ekspor non migas 15 persen, namun UKM memberikan 
kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha 
Indonesia, serta mempunyai andil 99,6 persen dalam 
penyerapan tenaga kerja. Menurut catatan Kantor Menteri 
Negara Koperasi dan UKM, jumlah pengusaha kecil dan 
menengah hingga skala mikro jumlah Koperasi dan UKM 
mencapai 39 - 40 juta orang pengusaha (Sihono, 2005). Namun 
dalam kenyataan selama ini UKM kurang mendapatkan 
perhatian. Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut 
maka dibutuhkan strategi pengembangan agar UKM bisa lebih 
berkembang dan menjadi lebih baik.  
     Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu sasaran 
jangka panjang. Strategi adalah sekumpulan aktivitas yang 
dipilih oleh suatu perusahaan dalam rangka menghasilkan nilai 
– nilai pelanggan yang spesifik serta berada atau lebih baik dari 
pesaing. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua 
anggota organisasi (Muhyi, 2016). Perusahaan atau Usaha 
Kecil dan Menengah harus memiliki perencanaan yang 
strategis. Pemimpin perusahaan harus berusaha mencari 
kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal dan kekuauatn-
kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar. 
Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, 
peraturan, tingkat inflasi, siklus bisnis, keinginan dan harapan 
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konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi 
peluang dan ancaman. Tujuan utama perencanaan strategis 
adalah agar perusahaa dapat melihat secara objektif kondisi-
kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 
mengantisipasi lingkungan eksternal. Perencanaan strategis 
penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dibandingkan 
dengan pesaing-pesaing lain yang ada (Purwono, 2015).  

2.5 Variabel K-means Clustering 

     Terdapat lima variable yang digunakan untuk membantu 
dalam menentukan klaster yang terbentuk dengan 
menggunakan metode K-means clustering. Kelima variable 
tersebut adalah kapasitas produksi per bulan, lama operasi, 
rata-rata penjualan per bulan, nilai investasi, dan jumlah tenaga 
kerja. 
     Kapasitas adalah kemampuan berproduksi dari suatu stasiun 
kerja, departemen atau fasilitas yang berhubungan dengan 
pekerja dan peralatan dan dinyatakan dalam satuan unit 
pengukuran (unit, ton, meter, waktu standar dan lain-lain) per 
satuan waktu (Heizer, 2004). Kapasitas produksi adalah 
kemampuan dari unit produksi untuk dapat berproduksi dalam 
waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk output 
per satuan waktu (Buffa, 2001). 
     Lama operasi menjelaskan seberapa lama suatu UKM telah 
beroperasi dan berproduksi. Selain itu lama operasi juga 
berkaitan dengan waktu yang menunjukkan  seberapa lama 
suatu usaha beroperasi dan menghasilkan produk-produk 
hingga sekarang (Herjanto, 2006). Semakin lama suatu usaha 
berdiri maka tingkat kestabilan usaha dan tingkat produktivitas 
perusahaan akan semakin meningkat.  Lama operasi biasanya 
dinyatakan dalam satuan tahun (Gilarso, 2004).  
     Penjualan dilakukan oleh perusahaan untuk menjual barang/ 
jasa yang diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk 
menutup semua ongkos guna memperoleh laba. Rata-rata 
penjualan merupakan pencapaian yang dinyatakan secara 
kuantitatif dari segi fisik maupun unit suatu produk yang 
dipasarkan kepada konsumen (Ardiansyah, 2014). Semakin 
besar tingkat rata-rata penjualan perusahaan maka semakin 
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besar kemungkinan laba yang akan di hasilkan. Rata-rata 
penjualan di data serta di pantau dengan interval minggu, bulan, 
atau tahunan untuk dapat mengetahui apakah terjadi kenaikan 
atau penurunan dari penjualan produk yg dihasilkan oleh suatu 
perusahaan (Kanzannudin, 2009). 
     Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber 
daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 
memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. 
Investasi dilakukan dengan menaruh saham atau sejumlah uang 
pada suatu usaha maupun perusahaan untuk dapat 
mengembangkan usaha tersebut (Halim, 2003). Investasi dapat 
dikatakan sebagai modal awal yang harus dikeluarkan oleh 
pemilik usaha untuk keperluan pembelian hal-hal yang berkaitan 
dengan kelancaran jalannya proses produksi. Proses produksi 
akan berpengaruh terhadap keuntungan yang di dapatkan yang 
merupakan hasil dari modal awal yang ditanamkan sebelumnya 
(Kodrat, 2010). 
     Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia 
kerja, bersedia, dan sanggup untuk bekerja. Yang termasuk 
tenaga kerja adalah seseorang yang mengurus rumah tangga, 
sekolah, yang mencari kerja, atau sedang bekerja dengan usia 
14-60 tahun. Tenaga kerja dapat membantu dalam 
berpartisipasi dalam memproduksi barang atau jasa dari suatu 
usaha maupun perusahaan (Karib, 2012). Jumlah tenaga kerja 
menyatakan banyaknya orang yang berpartisipasi dalam suatu 
kegiatan produksi maupun pekerjaan lainnya. Jumlah tenaga 
kerja meliputi jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung 
yang ada di suatu perusahaan (Azis, 2015). 

2.6 Metode K-means Clustering 

     K-means clustering Analysis merupakan salah satu metode 
cluster analysis non hirarki yang berusaha untuk mempartisi 
objek yang ada kedalam satu atau lebih cluster atau kelompok 
objek berdasarkan karakteristiknya. Objek yang mempunyai 
karakteristik yang sama dikelompokan dalam satu cluster yang 
sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda 
dikelompokan kedalam cluster yang lain. Tujuan 
pengelompokan adalah untuk meminimalkan objective function 
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yang di set dalam proses clustering, yang pada dasarnya 
berusaha untuk meminimalkan variasi dalam satu cluster dan 
memaksimalkan variasi antar cluster. Setiap cluster akan 
memiliki centroid dari objek-objek dalam cluster tersebut 
(Ediyanto, 2013).  
     Algoritma K-means merupakan algoritma klasterisasi yang 
mengelompokkan data berdasarkan titik pusat klaster (centroid) 
terdekat dengan data. Tujuan dari K-means adalah 
pengelompokkan data dengan memaksimalkan kemiripan data 
dalam satu klaster dan meminimalkan kemiripan data antar 
klaster. Ukuran kemiripan yang digunakan dalam klaster adalah 
fungsi jarak. Sehingga pemaksimalan kemiripan data 
didapatkan berdasarkan jarak terpendek antara data terhadap 
titik centroid. Selain itu tujuan dari K-means adalah untuk 
analisis dan interpretasi lebih lanjut sesuai dengan tujuan 
penelitian yang dilakukan. Model yang diambil diasumsikan 
bahwa data yang dapat digunakan adalah data yang berupa 
data interval, frekuensi dan biner (Asroni, 2015). 
     Menurut Ediyanto (2013), metode K-means Cluster Analysis 
menggunakan algoritma adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan k sebagai jumlah cluster yang dibentuk. 
Untuk menentukan banyaknya cluster k dilakukan 
secara subyektif dengan beberapa pertimbangan seperti 
pertimbangan teoritis dan konseptual yang mungkin 
diusulkan untuk menentukan berapa banyak cluster.  

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

 V = 
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
  ;i = 1,2,3,...n 

Keterangan,     v : centroid pada cluster  
Xi  : objek ke-i 

   n : banyak/jumlah objek yang 
menjadi anggota cluster  
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3. Hitung jarak setiap objek ke masing-masing centroid dari 
masing-masing cluster. Untuk menghitung jarak antara 
objek dengan centroid penulis menggunakan Euclidian 
Distance. 

           𝐷(𝑖,𝑗) = √(𝑋1𝑖 −  𝑋1𝑗)2 +  (𝑋2𝑖 −  𝑋2𝑗)2 + ⋯ +   (𝑋𝑘𝑖 −  𝑋𝑘𝑗)2     

Keterangan,  𝐷(𝑖,𝑗) : Jarak data ke-i ke pusat cluster j 

                𝑋𝑘𝑖 : Data ke-i pada atribut data ke-k 
                𝑋𝑘𝑗 : Titik Pusat ke-j pada atribut ke-k 

4. Alokasikan masing-masing objek ke dalam centroid yang 
paling terdekat.  
Pengalokasian objek dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu dengan hard K-means, dimana secara tegas setiap 
objek dinyatakan sebagai anggota cluster dengan 
mengukur jarak kedekatan sifatnya terhadap titik pusat 
cluster tersebut, cara lain dapat dilakukan dengan fuzzy 
C-Means. 

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

6. Ulangi langkah 3 jika posisi centroid baru tidak sama.  
Jika hasil perbandingan matrik sama maka algoritma K-
means cluster analisis sudah konvergen, tetapi jika 
berbeda maka belum konvergen sehingga perlu 
dilakukan iterasi berikutnya. 

     Algoritma K‐means dinilai cukup efisien, yang ditunjukkan 

dengan kompleksitasnya O(tkn), dengan catatan n adalah 
banyaknya obyek data, k adalah jumlah cluster yang dibentuk, 
dan t banyaknya iterasi (Andayani, 2007).  

2.7 Variabel dalam Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
(FAHP) 

     Terdapat lima variable hasil dari struktur hirarki yang 
digunakan untuk menentukan strategi perbaikan dengan 
menggunakan metode Fuzzy AHP. Beberapa variable yang ada 
pada struktur hierarki tersebut adalah sebagai berikut : 
      Mutu atau kualitas adalah tingkat dimana rancangan 
spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan 
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fungsi dan penggunannya. Disamping itu, kualitas adalah tingkat 
di mana sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan 
rancangan spesifikasinya (Rangkuti, 2012). Peningkatan mutu 
adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus 
meningkatkan kualitas proses produksi maupun proses lainnya 
dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tujuan mencapai target 
dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan standarisasi produk 
adalah usaha dalam memproduksi suatu produk dengan 
menerapkan standar-standar mutu serta kualitas sehingga 
produk yang dihasilkan dapat memiliki mutu serta kualitas yang 
baik serta sesuai dengan standart (Sumayang, 2003) 
     Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi 
kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 
ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Juga dimaksudkan untuk 
memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku 
ketrampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan 
keinginan perusahaan (Triasmoko, 2014). Kegiatan pelatihan 
diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan karyawan, yang 
akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil kerja dan prestasi 
kerja karyawan (Zuana, 2014) 
     Peningkatan akses pemodalan adalah usaha dalam 
meningkatkan jumlah modal yang digunakan pemilik usaha baik 
dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pemasukan dari 
usaha yang meningkat. Peningkatan pemodalan dapat 
membantu untuk meningkatan jumlah kapasitas produksi serta 
pendapatan dari hasil penjualan produk (Martodireso, 2002). 
Modal merupakan kunci dari berlangsungnya usaha, sebab 
tanpa modal tidak mungkin UMKM dapat menjalankan usaha 
yang diinginkannya. Peningkatan akses pemodalan dapat 
membantu UMKM maupun usaha kecil lainnya dalam 
mendapatkan modal untuk bisa mengembangkan usahanya 
(Rahmat, 2005). 
     Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-
kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 
menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 
barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik 
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kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Selang, 
2013). Peningkatan pemasaran adalah usaha dalam 
memperluas jangkauan pemasaran produk yang dihasilkan 
sehingga area pemasarannya lebih luas dan penjualan dapat 
meningkat. Perluasan akses pemasaran dapat membantu suatu 
perusahan dalam mendistribusikan produknya dengan lebih baik 
(Wahyudi, 2010). 
     Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan 
oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 
meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 
membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan 
strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan 
oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 
menjalankan etika bisnis (Sulistiyani, 2004). Peningkatan 
kemitraan adalah usaha untuk memperkuat hubungan bisnis 
dengan pihak lain sehingga tujuan dari kedua belah pihak dapat 
tercapai (Martodireso, 2002). 

2.8 Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 

     Metode Fuzzy AHP merupakan suatu metode analisis yang 
dikembangkan dari AHP. Walaupun AHP biasa digunakan 
dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif namun fuzzy 
AHP dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan 
yang samar-samar daripada AHP. Metode fuzzy memiliki 
kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa sehingga 
dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan 
matematika yang rumit sehingga mudah dimengerti, memiliki 
toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu 
memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dan 
lain sebagainya. F-AHP dapat menutupi kelemahan yang 
terdapat pada AHP biasa, yaitu permasalahan terhadap kriteria 
yang memiliki sifat subjektif lebih banyak (Norhikmah, 2013). 
     Menurut Pakarti (2008) Output dari tahap pengolahan data 
dengan Fuzzy AHP ini adalah penilaian alternatif dari pengambil 
keputusan yang berupa penilaian dalam bentuk variable 
linguistik fuzzy. Hasil dari penilaian fuzzy terhadap alternatif 
pada kriteria maupun sub-kriteria ini digunakan sebagai input 
didalam melakukan matriks perbandingan berpasangan antara 
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alternatif kriteria dan subkriteria serta mencari bobot 
informasional.  
     Bobot pada kriteria yang ditetapkan. F-AHP merupakan 
pengembangan dari metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Metode F-AHP sangat cocok dipilih untuk digunakan 
karena metode ini dapat memberikan nilai bobot untuk kriteria-
kriteria yang ditetapkan, dan dapat meminimalisir penilaian 
subjektif terhadap tingkat kepentingan kriteria yang ditetapkan 
oleh pembuat keputusan. Kelemahan pada Metode AHP yaitu 
permasalan terhadap kriteria yang memiliki sikap subjektif yang 
lebih banyak oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan 
Fuzzy maka permasalahan terhadap kriteria bisa lebih di 
pandang secara objektif dan akurat Ketidakpastian bilangan 
direpresentasikan dengan urutan skala. (Wahyuni, 2012). 
     Untuk menentukan derajat keanggotaan pada Metode FAHP, 
digunakan aturan fungsi dalam bentuk bilangan Triangular 
Fuzzy Number (TFN) yang disusun berdasarkan himpunan 
linguistik. Menurut Sukandar (2014) TFN dapat menunjukkan 
kesubjektifan dalam perbandingan berpasangan. TFN 
digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel linguistik 
secara pasti. TFN disimbolkan dengan                      
                   dimana l ≤ m ≤ u dan l adalah nilai terendah, m 
adalah nilai tengah, u adalah nilai teratas. Nilai serta keterangan 
TFN yang digunakan untuk keperluan dalam matriks 
perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Fungsi Keanggotaan Bilangan Fuzzy 
 

 
 
 
 

    

Sumber: Sukandar, (2014) 

Dalam penentuan strategi pengembangan harus disusun 
struktur hirarki terlebih dahulu. Struktur hirarki menguraikan 
masalah yang ada menjadi unsur-unsur yang memiliki kriteria 

Definisi TFN 

Mutlak lebih penting (7, 9, 9) 
Sangat penting (5, 7, 9) 
Lebih penting (3, 5, 7) 

Sedikit lebih penting (1, 3, 5) 
Sama penting (1, 1, 3) 
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dan alternatif yang kemudian disusun menjadi sebuah diagram 
untuk memudahkan dalam memilih keputusan pengembangan 
dan perbaikan (Viarani, 2015). 

2.9 Penelitian Terdahulu 

     Penelitian ini juga mengacu dan menggunakan penelitian 
sebelumnya sebagai bahan studi literatur. Hasil penelitian 
terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.3 
 
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 
No Nama Jurnal Hasil Penelitian 

1. Metisen, B.M 
dan Sari, H.L. 

Jurnal Media 
Infotama Vol. 
11(2). Hal: 
110-119 
(2015) 

10 produk yang digunakan 
dikelompokkan dalam produk 
yang laris dan tidak laris 
berdasarkan jumlah stok serta 
jumlah barang yang terjual. 
Pengelompokkan produk laris 
dan tidak laris menghasilkan 
dua klaster. Klaster 1 
menjelaskan tentang produk 
yang tidak laris yaitu sebanyak 
4 produk dengan ketentuan 
jumlah barang yang terjual 
lebih sedikit dibandingkan 
dengan stok barang yang ada. 
Sedangkan klaster 2 
menjelaskan tentang produk 
yang laris yaitu sebanyak 6 
produk dengan ketentuan 
jumlah barang yang terjual 
lebih banyak daripada jumlah 
stok barang yang ada.  
 

2. Sugiarto, D., 
Ma’arif, M.F., 
Sailah, I. dkk 

Jurnal 
Teknologi 
Industri 
Pertanian. Vol. 
20 (2). Hal: 89-
100 (2010) 

Faktor yang paling berperan 
dalam pengembangan klaster 
adalah Lembaga Pendukung 
diikuti oleh Pemerintah dan 
Industri. Strategi 
pengembangan klaster yang 
paling penting dilakukan untuk 
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mencapai tujuan strategis 
adalah inisiatif inovasi dan 
teknologi dengan area 
pengetahuan kunci yang 
terkait adalah pengetahuan 
perancangan dan 
pengendalian proses. Faktor 
yang paling penting dalam 
rangka implementasi strategi 
manajemen pengetahuan 
untuk mendukung strategi 
inovasi dan teknologi adalah 
faktor budaya dan orang, dikuti 
oleh dukungan pemerintah, 
komunikasi, biaya dan waktu. 
 

3.  Pramu, H., 
Suryaningrat, 
I.B. dan 
Prihatini, D 

Journal of 
Economics, 
Business and 
Accountancy 
Ventura 
Vol.14(2). 
Pages: 133 – 
148 (2011) 

Terbentuk 2 klaster pada 
industri perikanan yaitu cluster 
industry perikanan 
konvensional atau tradisional 
dan cluster industri perikanan 
formal atau modern. 
Pengelompokan di dasarkan 
pada tipe bisnis dan 
responden, manajemen bahan 
baku, pemasaran, serta aspek 
keuangan. Cluster satu 
beranggotan industri perikanan 
yang memperhatikan 
ketersediaan bahan baku di 
pasar, tidak menggunakan 
teknologi pada proses 
produksinya, tidak melakukan 
analisis harga untuk 
produknya, dan tidak 
melakukan analisis linkungan. 
Cluster dua beranggotakan 
industry dimana mereka 
memiliki supplier atau aliansi 
untuk pemenuhan kebutuhan 
bahan baku, menggunakan 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 
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teknologi pada proses 
produksinya, sangat 
memperhatikan analisis harga 
terhadap produk, serta 
melakukan analisis 
lingkungan. Bantuan teknis 
lebih dibutuhkan oleh cluster 
satu karena jenis bisnis ini 
adalah konvensional / 
tradisional. 
 

4. Ekawati, R. 
dan yulis, N 

Seminar 
Nasional 
IENACO – 
2013 ISSN: 
2337-4349 

Penelitian bertujuan untuk 
membentuk klaster UKM yang 
tersebar di kota Cilegon. 
Faktor-faktor yang mendasari 
pengklasteran adalah modal 
awal, rata-rata pendapatan, 
rata-rata keuntungan, dan 
kapasitas produksi dimana 
terbentuk dua klaster. Cluster 
1 beranggotan UKM dengan 
modal awal di atas 9.000.000, 
rata-rata pendapatan diatas 
8.000.000, rata-rata 
keuntungan diatas 2.000.000, 
dan memiliki kapasitas 
produksi diatas 20.000 produk 
per bulannya. Sedangkan 
Cluster 2 merupakan UKM 
dengan nilai modal sekitar 
2.000.000, rata-rata 
pendapatan sekitar 1.900.000, 
rata-rata keuntungan sekitar 
800.000, dan kapasitas 
produksi sebanyak 845 produk 
per bulan.   

 

 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 – Mei 
2017 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten 
Sidoarjo ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena merupakan 
daerah penghasil ikan bandeng dengan jumlah cukup besar di 
Jawa Timur yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku 
utama bagi UKM maupun sentra pengerajin bandeng asap yang 
ada di Kabupaten Sidoarjo. Pengolahan data hasil penelitian 
yang telah didapat dilakukan di laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Batasan Masalah 

     Penentuan batasan masalah pada penelitian ini dilakukan 
untuk menyederhanakan ruang lingkup yang ada pada 
penelitian. Adapun batasan masalah yang ditetapkan pada 
penelitian ini adalah: 

1. Kriteria yang digunakan dalam pengelompokkan UKM 
bandeng asap adalah lama UKM beroperasi, nilai 
investasi, teknologi produksi, kapasitas produksi per 
bulan, rata-rata penjualan per bulan (omset per bulan), 
lama waktu operasional UKM per hari, jumlah tenaga 
kerja, sumber modal UKM, dan jumlah asset unit usaha. 

2. Faktor yang digunakan dalam penyusunan strategi 
pengembangan industri meliputi klaster industri, 
pemerintah, serta industri terkait dan pendukung. 

3. Penelitian ini hanya sampai pada penentuan prioritas 
strategi pengembangan yang tepat bagi klaster UKM 
bandeng asap, serta tidak membahas tahap 
implementasi dan evaluasi strategi pengembangan. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

     Penelitian ini diawali dengan survey pendahuluan, 
perumusan masalah dan penetapan tujuan, studi literatur, 
identifikasi variabel, penentuan sampel, pengumpulan data. 
Prosedur penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan 
penelitian dan dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Mulai

Survey Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi Variabel

Penentuan Sampel

Pengumpulan Data

Analisis Hasil Pengolahan Data 

(K-Mens Clustering dan Fuzzy 

AHP)

Kesimpulan

Selesai

Pembuatan Kuisioner

Pengujian Face 

Validity

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan

Ya

Tidak

 
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Survey Pendahuluan 
     Penelitian dimulai dengan melaksanakan survey 
pendahuluan. Survey pendahuluan dilaksanakan dengan cara 
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melakukan kunjungan ke seluruh UKM olahan bandeng asap 
yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Survey pendahuluan ini 
dilaksanakan untuk mengetahui kondisi nyata dari objek 
penelitian sehingga permasalahan yang ada pada objek 
penelitian dapat diidentifikasi. 
 
3.3.2 Perumusan Masalah 
     Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 
UKM masih berjalan secara individual dalam mengembangkan 
usahanya sehingga terdapat kesenjangan sosial yang terjadi 
terkait dengan peningkatan UKM, pemasaran produk, 
pemodalan, dan tenaga kerja yang terampil. pada UKM 
bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo.. Pengelolaan UKM yang 
dilakukan secara individu memiliki permasalahan yaitu akses 
pasar yang minimum, keterbatasan teknologi dalam produksi 
yang menyebabkan produk menjadi kurang optimal, kurangnya 
pengetahuan akan manajemen pada pengelola UKM, 
keterbatasan modal, terbatasnya akses pasar, kurangnya 
jumlah tenaga kerja serta kurangnya dukungan dari pemerintah 
serta hubungan kemitraan. UKM yang bergabung menjadi 
anggota asosiasi maupun kelompok pangan memiliki akses 
pasar yang lebih luas jika dibandingkan dengan UKM yang 
dikelola secara individu.  
 
3.3.3 Penetapan Tujuan 

Pembentukan klaster pada UKM bandeng asap di Kabupaten 
Sidoarjo diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing antar 
UKM dengan menggunakan bantuan metode k-means 
clustering. Hasil klaster yang terbentuk akan dikembangkan 
berdasarkan pada kondisi UKM yang ada pada tiap-tiap klaster. 
Strategi pengembangan klaster yang diterapkan untuk 
pengembangan tiap klaster yang terbentuk adalah metode 
Fuzzy - AHP (Analytical Hierarchy Process). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menentukan klaster pada UKM 
bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo dengan metode K-means 
clustering dan menentukan strategi pengembangan yang tepat 
pada tiap-tiap klaster yang terbentuk dengan metode Fuzzy-
AHP. 
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3.3.4 Studi Literatur 
 Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 
mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan materi 
penelitian. Studi literatur bertujuan untuk menunjang materi-
materi yang diperlukan dalam penelitian. Literatur yang dapat 
digunakan dalam menunjang penelitian ini dapat berupa buku-
buku mengenai analisis klaster dan strategi pengembangan 
usaha, jurnal serta artikel mengenai analisis klaster dan strategi 
pengembangan usaha, e-book, artikel-artikel di internet, data-
data dinas terkait, dan data-data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS). 
 
3.3.5 Identifikasi Variabel  

Objek penelitian yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
akan dikelompokkan menggunakan beberapa kriteria yang 
dianggap penting untuk diketahui. Kriteria-kriteria tersebut akan 
menentukan keberhasilan dari pengelompokkan objek 
penelitian. Kriteria yang dianggap penting tersebut merupakan 
variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014) 
adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel 
penelitian merupakan objek penelitian yang dapat diukur. 
Variabel-variabel penelitian yang digunakan dapat dilihat pada 
Tabel 3.1. 

 Tabel 3.1 Variabel penelitian 

Lambang Variabel Keterangan 

𝑿𝟏 Kapasitas 
produksi/bulan 
 

Jumlah maksimum produk yang 
diproduksi atau dihasilkan UKM (output) 
dalam waktu satu bulan (Kg/bulan). 

𝑿𝟐 Lama operasi Lama waktu UKM berdiri hingga saat ini 
masih berproduksi. Semakin lama waktu 
berdirinya suatu usaha maka kestabilan 
usaha juga semakin meningkat (Tahun). 

𝑿𝟑 Rata-rata 
penjualan/bulan 

Menunjukkan jumlah unit produk yang 
dapat terjual dalam kurun waktu satu 
bulan (Rp/bulan). 
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𝑿𝟒 Nilai investasi Biaya awal usaha yang mencangkup 
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 
pemilik usaha untuk mendirikan unit 
usaha bandeng asap (Rp). 

𝑿𝟓 Jumlah tenaga 
kerja 

Jumlah seluruh tenaga kerja yang dimiliki 
oleh unit usaha, tenaga kerja tersebut 
baik tenaga kerja langsung maupun tidak 
langsung dan tenaga kerja tetap maupun 
tidak tetap (Orang). 

 
3.3.6 Penentuan Sampel 

UKM yang menjadi objek penelitian adalah UKM hasil 
olahan ikan bandeng yang mengolah ikan bandeng menjadi 
produk bandeng asap, menjadi anggota dan terdaftar dalam 
data Dinas Koperasi serta UKM Kabupaten Sidoarjo dan UKM 
yang masih aktif beroperasi. Jenis sampling yang digunakan 
pada penelitian ini adalah sampling jenuh karena semua 
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel target 
yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 13 UKM 
sedangkan sampel yang dapat diakses berjumlah 5 UKM 
sisanya tidak bisa menjadi subyek dalam penelitian karena 
memiliki kesibukan dan kepentingan lain yang harus 
didahulukan. Responden untuk strategi perbaikan ditujukan 
kepada pakar yang berasal dari Dinas Perikanan dan anggota 
asosiasi UKM Kabupaten Sidoarjo. 

 
3.3.7 Pengumpulan Data 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
beberapa data yang hanya diketahui oleh pihak internal 
perusahaan. Pengumpulan data dilakukan untuk menunjang 
analisis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari penelitian dan wawancara dengan pekerja 
yang terkait. Data primer dalam penelitian ini meliputi 
kapasitas produksi per bulan, lama beroperasi, nilai 
investasi, rata-rata penjualan per bulan, dan jumlah tenaga 

Tabel 3.1 Variabel penelitian 
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kerja yang dimiliki oleh UKM bandeng asap di Kabupaten 
Sidoarjo. Data primer yang didapatkan berupa kuisioner 
yang diisi oleh pemilik UKM bandeng asap.  

b. Data sekunder  
Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti 
dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang 
digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Dinas 
Perikanan serta sumber-sumber (instansi) lain untuk 
melengkapi data penelitian, misalnya BPS dan kelurahan 
tempat sentra UKM. Data sekunder juga diperoleh dari 
skripsi, jurnal, buku-buku, dan internet. 

     Data yang digunakan dalam penelitian dapat diperoleh 
dengan berbagai metode. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
a. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap objek yang dikaji agar diperoleh data yang sesuai 
dengan kondisi dari unit usaha yang sebenarnya. Observasi 
dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang 
sebenarnya pada UKM bandeng asap di Kabupaten 
Sidoarjo. 

b. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi maupun 
memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-
pihak yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan 
untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal 
perusahaan sehingga dapat diperoleh data dan informasi 
dari unit usaha tersebut. Wawancara dilakukan kepada para 
pemilik UKM bandeng asap berupa wawancara terstruktur 
dengan pertanyaan yang terbuka dan terbatas.  

c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data 
sekunder maupun tambahan informasi yang relevan 
dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder yang 
mendukung penelitian dipelajari dan diselidiki kemudian 
dicatat (di dokumentasikan). 
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3.3.8 Analisis Data 
 Pengolahan data dilakukan selama dan setelah 
pengumpulan data di lapang diperolah. Analisis penelitian ini 
meliputi analisis data kriteria dari internal yang berpengaruh 
terhadap pengelompokkan UKM dan penyusunan strategi 
pengembangan UKM pengolahan bandeng asap. Metode 
analisis data yang digunakan adalah K-means Clustering dan 
Fuzzy Analitical Hierarchy Process (AHP). Metode K-means 
clustering merupakan metode pengelompokkan non-hirarki yang 
digunakan dalam pengelompokkan data. Sedangkan Fuzzy-
AHP merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan 
keputusan strategi pengembangan klaster UKM. Pengolahan 
data untuk K-means clustering dilakukan dengan menggunakan 
software SPSS 17. 
 
3.3.9 K-means Clustering 
 Analisis klaster dengan metode k-means clustering 
paling banyak digunakan dalam pengelompokkan data pada 
bidang industri. Langkah awal yang harus dilakukan dalam 
pengelompokkan dengan metode k-means clustering adalah 
menentukan jumlah klaster (k) dan menentukan nilai titik pusat 
(centroid). Menurut Santoso (2006), diagram alir metode K-
means clustering menggunakan SPSS 17 dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Metode K-Means Clustering dengan  

SPSS 17 (Santoso, 2006) 
 

3.3.10 Fuzzy – AHP 
Representasi fungsi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah fungsi segitiga atau Triangular Fuzzy Number (TFN). 
Pendekatan metode Fuzzy – AHP menggunakan skala 
Triangular Fuzzy Number (TFN) dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Fungsi Keanggotaan Skala Linguistik dalam Fuzzy 

Bilangan 
Fuzzy 

Skala Linguistik 
Skala Bilangan 

Fuzzy 

1 Sama Penting (1, 1, 3) 

2 Sedikit Penting (1, 2, 4) 

3 Sedikit Lebih Penting (1, 3, 5) 
4 Cukup Lebih Penting (2, 4, 6) 
5 Lebih Penting (3, 5, 7) 
6 Sedikit Cukup Lebih Penting (4, 6, 8) 
7 Sangat Lebih Penting (5, 7, 9) 
8 Sedikit Sangat Lebih Penting (6, 8, 9) 
9 Mutlak Lebih Penting (7, 9, 9) 

Sumber: Anshori (2012) 

Langkah - langkah yang digunakan dalam pengembangan 
dengan metode Fuzzy – AHP adalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah yang Terjadi 

Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah belum 
terbentuknya klaster industri pada UKM bandeng asap di 
Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menyebabkan strategi 
pengembangan pada UKM berbasis klaster yang dirasa 
tepat dan sesuai belum ada.  

2. Identifikasi Tujuan 
Tujuan yang ditetapkan dari penggunaan metode Fuzzy – 
AHP ini adalah untuk mendapatkan strategi pengembangan 
yang tepat untuk diterapkan pada tiap-tiap klaster UKM 
bandeng asap yang terbentuk. Strategi pengembangan yang 
ditetapkan akan disesuaikan dengan prioritas hasil 
perhitungan metode Fuzzy – AHP. 

3. Pembuatan Struktur Hierarki 
Pembuatan struktur hierarki diawali dengan penetapan 
tujuan umum dari pembuatan hierarki. Kemudian dilanjutkan 
dengan kriteria-kriteria, subkriteria dan alternatif-alternatif. 
Penyusunan hierarki pengembangan UKM bandeng asap di 
Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Strartegi Pengembangan UKM 

Bandeng Asap

Klaster Industri Pemerintah
Industri Terkait dan 

Pendukung

Meningkatkan 

Kualitas Produk

Pengembangan 

SDM

Meningkatkan 

Penjualan Produk

Peningkatan 

Standarisasi Produk

Pelatihan 
pengembangan usaha 

untuk pemilik dan 
pekerja UKM

Peningkatan 
kemudahan akses 

pinjam modal

Menjalin kemitraan 
dengan UKM yg lebih 

besar

Tujuan

Faktor

Kriteria

Alternatif

Klaster 2

 
4. Penentuan Bobot 

Penentuan bobot dari kriteria, subkriteria dan alternatif 
dengan masing-masing kriteria dilakukan dengan 
menggunakan matriks perbandingan berpasangan.  

5. Menghitung konsistensi rasio dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut (Mikhailov et all., 2004): 
a. Menyusun matriks perbandingan berpasangan pada 

setiap kriteria dengan menggunakan triangular fuzzy 
number (TFN). 

Gambar 3.3 Hierarki Pengembangan UKM Bandeng Asap Kabupaten Sidoarjo 
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b. Melakukan normalisasi pada matriks perbandingan 
berpasangan dengan menggunakan rumus: 

= 
𝑔𝑖𝑗

∑ 𝑑′ (𝐴𝑖)
…………(12) 

𝑔𝑖𝑗 adalah masukan setiap matriks dalam satu kolom 

c. Menghitung vector prioritas dengan menggunakan 
rumus: 

= 
𝐽𝑖

∑ 𝐽𝑖
…………………(13) 

𝐽𝑖 adalah masukan jumlah bobot relatif yang sudah 
dinormalisasikan. 

d. Menghitung vektor jumlah bobot, vektor jumlah bobot 
diperoleh dari perkalian pada matriks perbandingan 
berpasangan dengan vektor prioritas. 

e. Menghitung bobot prioritas dengan cara membagi vektor 
jumlah bobot dan vektor prioritas.   

f. Menghitung λ maksimum, yang diperoleh dari rata-rata 
bobot prioritas. 

g. Menghitung Indeks Konsistensi (CI) 

CI = 
λ maksimum−n

𝑛−1
 ……………….(14) 

n adalah jumlah ordo. 
h. Perhitungan Rasio Konsistensi (CR) dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus: 

CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
………………………….(15) 

RI adalah Random Index 
Nilai random index bervariasi sesuai dengan orde 

metriksnya dan dapat dilihat pada Tabel 3.3. Jika nilai rasio 
konsistensi yang didapat lebih kecil atau sama dengan 0,1 maka 
nilai tersebut mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Jika nilai rasio konsistensi lebih 
dari 0,1 maka data penilaian harus diperbaiki dengan cara 
melaksanakan wawancara ulang pada pertanyaan tertentu. 

 
Tabel 3.3 Nilai Random Index 

N 1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
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3.3.11 Kesimpulan 
 Kesimpulan dituliskan untuk menjawab tujuan dari 
dilakukannya penelitian dengan mempertimbangkan hasil yang 
diperoleh dari penelitian serta teori yang mendukung penelitian. 
Penyusunan kesimpulan dan saran didasarkan pada hasil 
penelitian yang didapatkan. Saran pada penelitian diharapkan 
dapat menjadi masukan dalam perbaikan pada UKM Bandeng 
asap di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan UKM dan 
untuk penelitian yang lebih lanjut. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum UKM Bandeng Asap Kab. Sidoarjo 

     Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyangga Ibu 
kota Propinsi Jawa Timur yang mengalami perkembangan 
cukup pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi 
yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, 
pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas 
dengan baik dan terarah. Potensi daerah yang berlimpah serta 
dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam 
perkembangan Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu 
langkah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. 
Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 714,24 km2 dengan 
kawasan terluas adalah perairan. Lokasinya yang berbatasan 
dengan Surabaya sebagai kota metropolitan kedua di Indonesia 
membuat Sidoarjo mendapatkan dampak yang positif bagi 
pertumbuhan daerahnya. Sidoarjo menjadi daerah yang selalu 
dilintasi arus transportasi dari Surabaya ke daerah lain seperti 
Mojokerto, Malang, Pasuruan, dan Gresik. Kondisi demografi 
tersebut membuat Sidoarjo memiliki pertumbuhan ekonomi yang 
positif setiap tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan 
pertumbuhan ekonomi sektor unggulannya yaitu pengangkutan 
& komunikasi, listrik, gas, dan air bersih, serta sektor 
perdagangan dan kuliner (Pemkot Sidoarjo, 2017). 
     Luasnya area perairan di Sidoarjo yang mayoritas 
merupakan daerah tambak mendorong minat masyarakat untuk 
memanfaatkan hasil tambak sehingga dapat memiliki nilai 
tambah yang lebih baik. Ikan bandeng merupakan hasil panen 
tambak yang cukup besar hasilnya jika di bandingkan dengan 
komoditas lain. Ikan bandeng yang berlimpah ketersediaannya 
tersebut kemudian banyak di gunakan oleh usaha-usaha kecil 
sebagai bahan baku untuk membuat berbagai macam produk 
unggulan dari Sidoarjo salah satunya bandeng asap. Menurut 
UU No. 20 tahun 2008 yang mengatur tentang usaha mikro, 
kecil, dan menengah menyatakan bahwa sebuah perusahaan 
yang dinyatakan sebagai UKM adalah perusahaan kecil yang 
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dimiliki oleh perseorangan atau lebih dengan jumlah kekayaan 
serta pendapatan tertentu. UKM bandeng asap di Kab. Sidoarjo 
sebagian besar berstatus kepemilikan perseorangan dengan 
skala kecil dan beberapa berskala menengah. Lokasi usaha 
umumnya berada dekat dengan rumah dari pemilik usaha 
tersebut. Investasi awal yang dikeluarkan umumnya berasal dari 
dana pribadi dan beberapa berasal dari pinjaman pihak lain. 
Proses produksi bandeng asap sebagian besar dilakukan oleh 
karyawan dan diawasi langsung oleh pemilik usaha atau 
anggota keluarga pengusaha. Bahan baku ikan bandeng yang 
di gunakan oleh UKM berasal dari Desa Kalanganyar di 
Kecamatan Sedati. Pemilik UKM tidak memasok bahan baku 
dari daerah lain karena ikan bandeng yang berasal dari Desa 
Kalanganyar merupakan ikan dengan kualitas yang terbaik 
untuk dijadikan bandeng asap. Pengolahan ikan bandeng 
menjadi bandeng asap diharapkan dapat meningkatkan nilai 
ekonomis dari bandeng itu sendiri, sehingga bisa dijual ke 
konsumen dengan harga yang lebih tinggi. UKM bandeng asap 
yang ada di Kab. Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan 
beberapa pihak yang membantu dalam melancarkan kegiatan 
industri. Keterkaitan UKM dalam beberapa pihak digambarkan 
pada Gambar 4.1  

 
Gambar 4.1 Profil klaster industri UKM Bandeng Asap Kab. Sidoarjo 

Industri 
Terkait 

(Pemaso
k 

bandeng 
segar)

Industri 
Pendukung 

(Dinas 
perikanan, 

Diskop).

Industri inti 
(Olahan 
Bandeng 

Asap)

Industri 
Pendukung 
(Distributor 
kemasan dll)



39 
 

     Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui hubungan yang terjadi 
antara Industri Inti (UKM olahan Bandeng Asap), Industri Terkait 
(pemasok bandeng segar), Industri Pendukung (Dinas 
Perikanan dan Diskop), serta Industri Pendukung (Distributor 
Kemasan). Suatu industri sangat membutuhkan bantuan dari 
industri-industri lain demi menunjang kelancaran produksinya. 
Menurut Asih, (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). 
Keterkaitan antara satu pihak dan lainnya dapat berupa 
hubungan bisnis maupun non-bisnis. Peran Industri dan institusi 
terkait dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Peran Industri Terkait terhadap Pengembangan Klaster 
Industri 

No Jenis 
Industri/Institusi 

Anggota Kelompok Fungsi 

1. Industri Inti UKM olahan 
Bandeng Asap 

Industri yang 
melakukan kegiatan 
produksi pada olahan 
ikan bandeng yaitu 
menjadi Bandel 

2. Industri Terkait Pemasok Ikan 
bandeng segar 

Industri yang terdiri dari 
beberapa pemasok 
ikan bandeng segar 
dari pengepul dan 
pedagang yang 
mendistribusikan ikan 
bandeng ke UKM 
pengolah bandeng di 
Sidoarjo 

3. Industri 
Pendukung 

Pemasok 
kemasan, bahan 
tambahan, 
distributor 

Industri yang memasok 
bahan pendukung 
untuk produksi 
bandeng asap seperi 
kemasan, bahan 
tambahan, dan jasa 
distribusi 
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4. Industri 
Pendukung 

Dinas Kelautan 
dan Perikanan, 
Diskop, UKM 

Dinas kelautan dan 
Perikanan berfungsi 
untuk memberikan 
pembinaan, pelatihan, 
serta pengembangan 
klaster UKM bandeng 
asap di Sidoarjo. 
Diskop berfungsi untuk 
memberikan fasilitas 
permodalan, perijinan 
dan pengembangan 
UKM 

Sumber: Hasil Analisis Data (2017) 

     Teknologi yang digunakan dalam produksi bandeng asap 
kebanyakan masih secara tradisional yaitu menggunakan ruang 
pengasapan yang terbuat dari dinding batu bata hingga secara 
modern dengan menggunakan alat pengasap dari alumunium. 
Harga yang ditentukan oleh tiap UKM juga berbeda-beda 
tergantung dari keinginan pemilik serta ukuran produk yang 
ditawarkan. Oleh karena itu produksi dan penjualan para 
pengusaha beragam tergantung modal serta kemampuan 
penjualan dari masing-masing UKM. Merk dagang yang 
digunakan berbeda-beda tiap UKMnya sesuai dengan nama 
UKM masing-masing. Wilayah pemasaran Bandeng Asap masih 
berada di Sidoarjo dan sekitarnya, serta kota besar lainnya 
seperti Surabaya dan Gresik tergantung permintaan dari 
konsumen.Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 5 UKM bandeng asap diantaranya adalah UKM Bandeng 
Asap Kartini, UKM Bandeng Enak Bu Sunnah, UKM Bu Djalil, 
UKM Bunda Food, dan UKM Sumber Rejeki. Profil responden 
ditunjukkan pada Tabel 4.2 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Peran Industri Terkait terhadap Pengembangan Klaster Industri 
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Tabel 4.2 Profil UKM Bandeng Asap Kab. Sidoarjo 
UKM Kapasitas 

Produksi 
(Kg/bln) 

Lama 
Operasi 
(Tahun) 

Rata-rata 
penjualan 
(Rp/bln) 

Investasi 
(Rp) 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang) 

A 30 10 2.025.000 30.000.000 4 
B 50 20 2.500.000 1.500.000 5 
C 60 27 6.750.000 4.000.000 3 
D 80 10 7.000.000 5.000.000 6 
E 20 11 2.400.000 25.000.000 5 

Sumber: Hasil Analisis Data (2017) 
 

1. UKM Bandeng Asap Kartini 
     UKM Bandeng Asap Kartini adalah salah satu UKM di Kab. 
Sidoarjo yang memproduksi olahan bandeng asap. UKM ini 
terletak di Jalan Kartini No. 109 Sidoarjo dimana lokasi ini cukup 
startegis karena berada di tengah kota.UKM yang di pimpin oleh 
Bapak Ahmadi ini berdiri pada tahun 2007 awal dan sudah 
beroperasi selama 10 tahun. Usaha ini terdiri dari 4 orang 
tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi dan administrasi 
dimana tenaga kerja yang dimiliki masih berhubungan saudara 
dengan pemilik. Dalam sebulan, UKM membutuhkan kurang 
lebih 30 kg ikan bandeng segar untuk kemudian akan di olah 
menjadi bandeng asap. Dengan harga jual bandeng asap 
sebesar Rp. 45.000 – 60.000 per ekornya UKM Bandeng Asap 
Kartini mendapatkan sekitar Rp. 2.025.000 setiap 
bulannya.Investasi awal yang dikeluarkan oleh pemilik untuk 
mengembangkan usahanya adalah sebesar Rp. 30.000.000. 
Investasi ini digunakan untuk membuat alat pengasapan 
bandeng yang masih secara tradisional dengan menggunakan 
batu bata serta untuk kebutuhan produksi maupun pemasaran 
produk seperti membeli etalase produk, menyediakan bahan 
baku ikan bandeng, dan membuat kemasan produk tersebut.  
UKM bandeng asap kartini tidak hanya menjual produk bandeng 
asap saja namun juga menjual produk olahan bandeng lain 
seperti otak-otak bandeng, bandeng presto, dan bandeng 
goreng. Awalnya produk yang mereka jual hanya bandeng asap 
saja, namun karena permintaan konsumen fluktuatif serta waktu 
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dan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bandeng asap 
cukup banyak maka pemilik memutuskan untuk produksi olahan 
bandeng lain. Dalam memasarkan produknya, UKM bandeng 
asap kartini melakukan penjualan secara langsung, tidak 
menggunakan bantuan dari retailer maupun mitra lain. Area 
pemasaran konsumen untuk produk yang dimiliki UKM ini masih 
sempit yaitu sekitaran Kab. Sidoarjo. 

2. UKM Bandeng Enak Bu Sunnah 
     UKM Bandeng Enak Bu Sunnahmerupakan UKM di Kab. 
Sidoarjo yang memproduksi bandeng asap serta olahan 
bandeng lainnya seperti bandeng presto, bandeng tanpa duri, 
otak-otak bandeng dan lain sebagainya.UKM Bandeng Enak Bu 
Sunnah terletak di Jl. Raya Cemandi yang di pimpin oleh Ibu 
Mahsunah aini. Lokasi UKM yang sangat dekat dengan sumber 
bahan baku memudahkan pemilik dalam mendapatkan serta 
melakukan proses produksi. UKM ini mulai berdiri pada tahun 
1997 dan sudah beroperasi selama 20 tahun sampai saat ini. 
Usaha ini terdiri dari 5 orang tenaga kerja yang bekerja di 
bagian produksi dan administrasi. Tenaga kerja yang digunakan 
masih berhubungan saudara dengan pemilik dan juga 
masyarakat sekitar UKM tersebut. Dalam sebulan, UKM 
membutuhkan rata-rata sebanyak 263 kg ikan bandeng segar 
yang kemudian akan di olah menjadi bandeng asap. Sebanyak 
Rp. 17.095.000 bisa didapatkan pemilik usaha setiap bulannya 
dari hasil menjual produk tersebut ke konsumendengan harga 
jual bandeng asap sebesar Rp. 45.000 – Rp. 65.000. Investasi 
awal yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengembangkan 
usahanya adalah sebesar Rp. 2.000.000. Investasi tersebut 
digunakan untuk keperluan produksi seperti menyediakan 
bahan baku ikan bandeng segar dan kebutuhan pemasaran 
seperti membuat kemasan produk. UKM tidak memiliki alat 
pengasapan sendiri sehingga pemilik mengasap bandengnya 
dengan menggunakan jasa pengasapan yang dimiliki oleh 
usaha ataupun orang lain. Area pemasaran bandeng asap 
adalah Kab. Sidoarjo dan sekitarnya. UKM Bandeng Enak BU 
Sunah memasarkan produknya secara langsung dan juga 
menerima pesanan untuk acara tertentu. Pemilik juga memiliki 
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mitra yaitu rumah makan Nusantara yang berada di Kalimantan 
dalam menyuplai bandeng asap dan ikan olahan lain yang 
dikirim langsung menggunakan jasa ekspedisi.  Dapat 
disimpulkan bahwa UKM ini sudah memiliki konsumen serta 
area pasar yang cukup luas.   

3. UKM Bu Djalil 
     UKM Bandeng Bu Djalil terletak di Jl. Kelurahan Bulu 
Sidokare gang Sumbawa 41, Sidoarjo dimanaUKM ini berdiri 
sejaktahun 1990 dan sudah beroperasi selama 27 tahun. Usaha 
yang dipimpin oleh Bapak Djalil ini memiliki 7 orang tenaga kerja 
yang bekerja di bagian produksi dan administrasi yang ditangani 
langsung oleh pemilik dibantu dengan angota keluarga lainnya. 
Pemilik lebih memilih untuk tidak menggunakan tenaga kerja 
selain anggota keluarga dan lebih memilih untuk ikut serta 
dalam proses produksi untuk menjaga rasa serta kualitas dari 
bandeng asap yang ia hasilkan.Dalam sebulan UKM 
membutuhkan setidaknya kurang lebih 300 kg ikan bandeng 
segar yang kemudian akan di olah menjadi bandeng asap. UKM 
Bu Djalil hanya memproduksi bandeng asap saja karena pemilik 
ingin benar-benar fokus untuk memproduksi satu produk saja 
juga untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pemilik 
hanya mau menggunakan bahan baku ikan bandeng segar yang 
berasal dari Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, hal ini 
karena menurutnya ikan bandeng yang paling bagus dan tepat 
untuk digunakan dalam membuat bandeng asap adalah ikan 
bandeng yang berasal dari Kalanganyar. Ikan bandeng yang 
berasal dari kalanganyar memiliki ukuran yang besar serta 
lemak perut yang tebal sehingga dapat menghasilkan bandeng 
asap yang baik nantinya. Penjualan bandeng asap oleh UKM Bu 
Djalil kepada konsumen dilakukan secara langsung pemilik juga 
menerima pesanan untuk acara atau kepentingan lain. 
Pendapatan rata-rata UKM dari menjual bandeng asap adalah 
sekitar Rp.22.500.000 dengan harga jual bandeng asap sebesar 
Rp. 75.000 per ekor setiap bulannya. Investasi awal yang 
dikeluarkan oleh pemilik untuk mengembangkan usahanya 
adalah sebesar Rp. 4.000.000. Investasi tersebut digunakan 
untuk memenuhi keperluan produksi seperti bahan baku dan 
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bahan tambahan lainnya. Pemilik sudah menggunakan alat 
pengasapan listrik dimana alat tersebut merupakan bantuan dari 
Dinas Perikanan kepada UKM. Area pemasaran sudah cukup 
luas terbukti dari banyaknya konsumen yang datang dari luar 
Kab. Sidoarjo. Selain menjual bandeng asap, pemilik juga bisa 
menerima pelatihan untuk mengolah bandeng asap yang 
terbuka untuk umum dan institusi. 

4. UKM Bunda Food 
     UKM Bunda Food adalah UKM di Kab. Sidoarjo yang 
memproduksi olahan bandeng dengan produk yang cukup 
bervariasi tidak hanya bandeng asap saja. UKM Bunda Food 
terletak di Kecamatan Tanggulangin dimana rumah, tempat 
produksi, dan tempat pemasaran produk yang mereka miliki 
menjadi satu. UKM yang didirikan oleh Ibu Lita ini berdiri pada 
tahun 2007 dan sudah beroperasi selama 10 tahun. Usaha ini 
terdiri dari 6 orang tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi 
dan administrasi. Tenaga kerja yang dimiliki merupakan warga 
sekitar tempat UKM tersebut berada. Pemilik ingin membuka 
lapangan pekerjaan sekaligus memberdayakan warga setempat 
agar usaha kecil seperti yang dimiliki bisa berkembang lebih 
baik. Dalam sebulan sebesar 285 kg ikan bandeng segar 
dibutuhkan oleh UKM yang kemudian akan di olah menjadi 
bandeng asap. Proses pengasapan yang dilakukan oleh UKM 
ini menggunakan jasa pengasapan atau dititipkan di UKM lain 
yang memiliki alat pengasapan karena UKM tidak memiliki alat 
pengasapan sendiri. Sekitar Rp.17.100.000bisa didapatkan 
UKM dari hasil penjualan produk dengan harga jual bandeng 
asap sebesar Rp. 45.000 – Rp. 60.000 setiap bulannya. 
Investasi awal yang dikeluarkan oleh pemilik untuk 
mengembangkan usahanya adalah sebesar Rp. 5.000.000 . 
investasi tersebut hanya digunakan sebagai keperluan produksi 
seperti membeli bahan baku dan membuat kemasan bagi 
produk tersebut. Bahan baku yang digunakan untuk bandeng 
asapa berasal dari Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati 
namun untuk olahan produk lainnya biasanya pemilik 
menggunkan ikan bandeng yang berasal dari tambak sekitar. 
Selain karena mahal, faktor lain yang membuat UKM Bunda 
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Food masih belum memiliki alat pengasapan sendiri dan masih 
menggunakan jasa pengasapan adalah karena sumber modal 
investasi yang dimiliki sedikit. Area pemasaran dari UKM bunda 
Food sudah cukup luas terbukti karena selain melakukan 
penjualan secara langsung pada toko yang dia miliki, pemilik 
juga bermitra dengan carefour dalam menyuplai produk 
bandeng asap. UKM Bunda Food juga berencana untuk 
bermitra dengan pusat oleh-oleh Omira yang ada di Kab. 
Sidoarjo untuk membantu penjualan produk bandeng asap dn 
produk lain yang dimiliki. 

5. UKM Sumber Rejeki 
     UKM Sumber Rejeki adalah salah satu UKM di Kab. Sidoarjo 
yang memproduksi bandeng asap dan olahan lainnya. UKM 
Sumber Rejeki terletak di Jl. Raya Kalanganyar, Sedati yang di 
pimpin oleh Ibu Hj. Alfini’ Matin.Berdiri sejak tahun 2006, UKM 
Sumber rejeki sudah beroperasi selama 11 tahun. Usaha ini 
terdiri dari 5 orang tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi 
dan administrasi dimana tenaga kerja yang dimiliki merupakan 
warga sekitar UKM tersebut berada. Selain sebagai unit usaha, 
pemilik UKM Sumber Rejeki juga merupakan ketua asosiasi 
POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) yang 
beranggotakan beberpa usaha kecil sejenis di Desa 
Kalanganyar. Tujuan pemilik mendirikan asosiasi ini adalah 
untuk memberikan pelatihan serta pengajaran bagi ibu-ibu 
setempat agar mereka bisa memiliki keterampilan untuk dapat 
bekerja dan menaikkan taraf hidup mereka. Asosiasi ini juga 
dapat membantu menyampaikan aspirasi maupun kebutuhan 
UKM setempat kepada Dinas terkait.Sebanyak kurang lebih 20 
kg ikan bandeng segar dibutuhkan oleh UKM yang kemudian 
akan di olah menjadi bandeng asap. UKM Sumber Rejeki tidak 
hanya mengolah bandeng asap saja melainkan juga 
memproduksi produk lain seperti bandeng presto, otak-otak 
bandeng, dan produk lainnya. Pendapatan rata-rata UKM dari 
menjual bandeng asap adalah sekitar Rp. 2.400.000 dengan 
harga jual bandeng asap sebesar Rp. 25.000 – Rp. 30.000 
setiap bulannya. Investasi awal yang dikeluarkan oleh pemilik 
untuk mengembangkan usahanya adalah sebesar Rp. 
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25.000.000 . Investasi tersebut digunakan untuk membeli alat 
pengasapan listrik dan kebutuhan produksi lainnya. Selain itu, 
uang investasi tersebut juga digunakan sebagai biaya 
operasional keperluan bagi asosiasi dalam mengadakan 
pelatihan maupun kegiatan lainnya. 
 
4.2 Karakteristik Responden 

     Responden dalam penelitian ini yaitu UKM yang 
memproduksi bandeng asap di kab. Sidoarjo. Terdapat 5 UKM 
yang menjadi objek penelitian dengan karakteristik yang daapat 
dilihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Karakteristik Responden  
No. Karakteristik Rata-rata Nilai 

Minimal 
Nilai 

Maksimal 

1. Kapasitas 
produksi per 
bulan (kg) 

179,6 20 300 

2. Lama operasi 
(tahun) 

15,6 10 27 

3. Rata-rata 
penjualan pe 
bulan (Rp) 

12.224.000 2.025.000 22.500.000 

4. Nilai Investasi 
(Rp) 

13.200.000 2.000.000 30.000.000 

5. Jumlah tenaga 
kerja (orang) 

6 4 7 

Sumber: Hasil Analisis Data (2017) 
 
     Rata-rata nilai kapasitas produksi 5 UKM bandeng asap di 
Kab. Sidoarjo sebesar 179,6 Kg per bulannya. Kapasitas dari 
setiap  UKM berbeda-beda terkait dari kemampuan produksi 
masing-masing. Selain itu kemudahan dalam mendapatkan 
bahan baku juga mempengaruhi banyak tidaknya kapasitas 
produksi suatu usaha. Kapasitas produksi adalah 
kemampuandari unit produksi untuk dapat berproduksi dalam 
waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk output per satuan 
waktu (Buffa, 2001).Semakin tinggi nilai kapasitas produksi 
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biasanya berbanding lurus dengan lama operasi suatu 
perusahaan. Usaha yang telah lama berdiri biasanya memiliki 
kelebihan dan karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan 
UKM lainnya. Semakin lama suatu UKM berdiri maka produk 
yang dihasilkan biasanya sudah memenuhi standar dan 
jangkauan pasar yang cukup luas dari pada UKM yang masih 
baru berdiri. Lama berdiri suatu usaha dapat menunjukkan 
tingkat kestabilan dan tingkat produktivitas dari perusahaan 
tersebut (Gilarso, 2004). Lama operasi menunjukkan seberapa 
lama suatu usaha telah berdiri dan berproduksi dari awal usaha 
didirikan hingga sekarang. Rata-rata UKM bandeng asap di 
Kab. Sidoarjo sudah berdiri selama 15,6 tahun.  
     Rata-rata penjualan per bulan dari ke-5 UKM ini cukup besar 
yakni sekitar Rp. 12.224.000 atau sekitar Rp. 146.688.000 per 
tahun. Perbedaan nilai minimal dan maksimal yang cukup jauh 
menunjukkan perbedaan kemampuan dari UKM dalam 
melakukan dan mendapatkan hasil penjualan. Banyaknya 
pendapatan dari suatu UKM juga bergantung dari bagaimana 
suatu UKM mempromosikan produknya. Promosi yang baik 
dapat membuat pendapatan UKM meningkat. Rata-rata 
penjualan merupakan pencapaian yang dinyatakan secara 
kuantitatif dari segi fisik maupun unit suatu produk yang 
dipasarkan kepada konsumen (Ardiansyah, 2014). Keuntungan 
yang di dapat oleh pengusaha dapat dilihat dari hasil penjualan 
yang nilainya berada di atas nilai investasi. Investasi merupakan 
modal awal yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha demi 
keperluan pembelian kebutuhan yang berkaitan dengan proses 
produksi. Investasi awal memiliki pengaruh yang sangat penting 
terhadap proses produksi dimana investasi awal merupakan 
input untuk pembiayaan proses produksi. (Kodrat, 2010). Rata-
rata nilai investasi 5 UKM bandeng asap di Kab. Sidoarjo 
sebesar Rp. 13.200.000,-. Nilai investasi beragam karena 
tergantung kemampuan dari masing-masing UKM bandeng 
asap dalam mengakses dan mendapatkan sumber dana. 
Sebagian UKM menggunakan dana pribadi sebagai modal awal 
namun beberapa juga ada yang menggunakan dana pinjaman. 
Sumber dari dana pinjaman tersebut dapat berasal dari 
pemerintah ataupun instansi perbankan.  
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     Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap UKM bandeng 
asap di Kab. Sidoarjo beragam jumlahnya tergantung dari 
kemampuan serta keinginan dari pemilik. Rata-rata jumlah 
tenaga kerja UKM bandeng asap di Kab. Sidoarjo sebanyak 6 
orang. Jumlah tenga kerja yang dimaksud adalah jumlah 
keseluruhan dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak 
langsung yang dimiliki oleh setiap UKM. Jumlah tenaga kerja 
yang berbeda ini tergantung dari kebutuhan dan kemampuan 
setiap UKM bandeng asap. Tenaga kerja sangat erat kaitanya 
dengan proses produksi karena semua kegiatan proses 
produksi membutuhkan tenaga kerja untuk dapat menghasilkan 
suatu barang ataupun jasa. Jumlah tenaga kerja meliputi jumlah 
tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang ada di suatu 
perusahaan (Azis, 2015). 
 
4.3 Analisa Klaster (K-Means Clustering)  

     Metode K-means clustering adalah metode analisis non-
hierarki dimana jumlah klaster yang akan terbentuk ditentukan 
terlebih dahulu. Pada penelitian ini jumlah klaster yang 
terbentuk sebanyak 2 dengan asumsi terdapat dua jenis bentuk 
usaha yang terbentuk yaitu usaha mikro dan usaha kecil. 
Jumlah klaster yang terbentuk juga disesuaikan dengan jumlah 
sampel UKM yang digunakan yang hanya sebanyak 5 UKM 
sehingga diharapkan tidak ada klaster yang terbentuk dengan 
hanya memiliki satu anggota. Jika klaster yang ditentukan lebih 
dari 2 di khawatirkan akan terbentuk klaster dengan anggota 
tunggal atau hanya ada 1 UKM saja. Hal ini dilakukan agar 
dapat mempersempit kemiripan yang timbul sehingga akan 
didapatkan anggota klaster yang mirip dalam satu klaster dan 
berbeda nyata dengan anggota klaster lain.  
     Hasil analisis menunjukkan bahwa K-means clustering 
optimal pada iterasi ke-2 dengan jarak minimum diantara pusat 
klaster bernilai 4,911. Nilai pusat klaster 1 cenderung mendekati 
nilai minimal dimana persebaran pada anggota klaster 1 banyak 
berkumpul di dekat nilai minimal klaster. Sedangkan nilai pusat 
klaster 2 cenderung lebih mendekati nilai maksimal karena 
persebaran anggota klaster 2 lebih mendekati nilai maksimal 
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klaster. Hal ini dapat diketahui karena penentuan pusat klaster 
didasarkan pada jarak antara data point dan pusat klaster 
sehingga dapat diketahui jumlah klaster yang terbentuk dan 
anggota dari masing-masing klaster tersebut. Pada dasarnya 
penggunaan algoritma k-means dalam proses clustering 
tergantung dari data yang ada dan tujuan atau konklusi yang 
ingin dicapai. Penggunaan k-means clustering memiliki 
beberapa aturan yaitu memasukkan jumlah klaster dan atribut 
yang dimiliki hanya bertipe numerik. Jumlah anggota klaster 1 
sebanyak 2 UKM dan jumlah anggota klaster 2 sebanyak 3 
UKM. Karakteristik responden masing-masing klaster dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. Hasil olah data menggunakan metode k-
means clustering dapat dilihat pada Lampiran 

Tabel 4.4 Profil Responden Tiap Klaster 

No Variabel Klaster 1 
(Kartini dan Sumber 

Rejeki) 

Klaster 2 
(Bu Djalil, Bunda 

Food, dan Bu Sunnah) 

Pusat 
Klaste

r 

Mini
mal 

Maxi
mal 

Pusat 
Klaste

r 

Mini
mal 

Maxi
mal 

1. Kapasitas 
produksi/bu
lan (kg) 

25 20 30 281.5 263 300 

2. Lama 
operasi 
(tahun) 

10.5 10 11 18.5 10 27 

3. Rata-rata 
penjualan/b
ulan (Rp) 

22125
00 

2025
000 

2400
000 

19797
500 

1709
5000 

2250
0000 

4. Nilai 
Investasi 
(Rp) 

27500
000 

2500
0000 

3000
0000 

35000
00 

2000
000 

5000
000 

5. Jumlah 
tenaga 
kerja 
(orang) 

4.5 4 5 6 5 7 

Sumber: Hasil Analisis Data (2017) 
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4.3.1 Karakteristik Responden Klaster 1 
     Klaster 1 UKM bandeng asap tergolong kedalam jenis usaha 
mikro. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 dimana yang termasuk usaha mikro adalah usaha 
produktif milik`orang perorangan atau badan usaha dengan 
hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapatan UKM klaster 1 tiap bulannya 
sebesar Rp. 2.212.500,- atau Rp. 26.550.000,- per tahunnya 
sehingga UKM anggota klaster 1 digolongkan pada usaha 
mikro. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala 
kecil dan bersifat tradisional maupun informal dalam arti belum 
terdaftar, tercatat, dan belum berbadan hukum (Wahyono, 
2002). Ciri-ciri usaha mikro diantaranya adalah jenis 
barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu 
bisa berubah, SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang 
memadai, tingkat pendidikan relative sangat rendah, dan 
sebagainya (Frisdiantara, 2016). Investasi yang tinggi dengan 
penjualan yang rendah menunjukkan manajemen usahanya 
kurang begitu baik. Manajemen yang kurang baik menyebabkan 
produksi maupun pemasaran produk menjadi terhambat 
sehingga berakibat pada pendapatan UKM yang rendah dan 
sedikit. 
     Anggota klaster 1 berjumlah 2 UKM yaitu UKM Bandeng 
Asap Kartini dan UKM sumber rejeki.Rata-rata kapasitas 
produksi per bulan klaster 1 sebesar 25 kg. Klaster ini unggul 
pada variabel investasi dari kedua UKM ini yang jumlahnya 
lumayan besar jika dibandingkan dengan UKM lainnya. Namun 
nilai kapasitas produksi per bulan, lama operasi, rata-rata 
pedapatan, serta jumlah tenaga kerja dari kedua UKM ini 
jumlahnya dibawah UKM yang lain. Hal ini menyebabkan 
pendapatan dari setiap UKM kurang berasaing dengan UKM 
yang memiliki kapasitas produksi besar. Selain itu kapasitas 
produksi yang kecil membuat pasar memandang bahwa UKM ini 
tidak bisa memenuhi permintaan pasar yang fluktuatif sehingga 
akan kalah dengan UKM yang memiliki persedian produk yang 
cukup banyak. Kecilnya kapasitas produksi dari klaster 1 ini 
karena jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap usahanya 
kecil selain itu terbatasnya modal yang dimiliki membuat 
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perputaran uang untuk menambah bahan baku tidak bisa 
dilakukan sehingga kapasitas produksi tidak dapat dinaikkan. 
Kapasitas produksi berkaitan dengan tingkat pendapatan dari 
suatu usaha maupun negara (Arifin, 2007).Dalam dunia usaha, 
kapsitas produksi menunjukkan tingkat produksi yang riil (dalam 
bentuk barang dan jasa) yang akan dihasilkan dan ditawarkan 
pada berbagai tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi 
menciptakan insentif bagi suatu usaha untuk memperbesar 
produksinya dan menawarkannya untuk dijual. Sebalknya, 
tingkat harga yang rendah cenderung menyebabkan 
pengurangan produksi sehingga hubungan antara tingkat harga 
dan tingkat produksi berbanding lurus (Gilarso, 2004).  
     Rata-rata lama operasi UKM anggota klaster 1 adalah 
selama 10,5 tahun. Semakin lama usaha berdiri maka 
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari usaha 
tersebut akan semakin baik. Lama operasi UKM anggota klaster 
1 lebih sebentar dibandingkan dengan klaster 2 sehingga masih 
belum banyak pengalaman dan pengetauan yang dimiliki oleh 
UKM anggota klaster 1.Lama operasi menjelaskan seberapa 
lama suatu UKM telah beroperasi dan berproduksi (Herjanto, 
2006). Semakin lama suatu usaha berdiri maka tingkat 
kestabilan usaha dan tingkat produktivitas perusahaan akan 
semakin meningkat (Gilarso, 2004).Rata-rata penjualan per 
bulan klaster 1 sebesar Rp. 2.212.500,-. Dapat dilihat pada 
Tabel 4.3Rata-rata penjualan per bulan klaster 1 lebih sedikit 
dari pada klaster 2 karena anggota klaster 1 tergolong dalam 
UKM kecil yang masih berkembang. Penjualan yang rendah 
disebabkanoleh area pemasaran yang hanya sekitar Kab. 
Sidoarjo saja. Penjualan memegang peranan penting bagi 
perusahaan agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat 
terjual dan memberikan penghasilan bagi perusahaan. 
Penghasilan tersebut diperlukan sebagai sumber pendapatan 
untuk menutup semua ongkos dan untuk memperoleh laba 
(Stewart, 2006). Penjualan yang dilakukan perusahaan 
bertujuan untuk menjual barang/jasa yang diperlukan sebagai 
sumber pendapatan untuk menutup semua ongkos untuk 
memperoleh laba (Rangkuti, 2009). 
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     Rata-rata investasi produksi per bulan klaster 1 sebesar Rp. 
27.500.000,-Investasi merupakan faktor penting dalam suatu 
usaha karena mencakup dana segala aspek kepentingan 
produksi. Pada klaster 1 nilai investasinya sangat besar jika 
dibandingkan dengan UKM pada klaster 2. UKM 1 yakni 
bandeng asap Kartini nilai investasinya sebesar Rp. 30.000.000 
karena digunakan untuk membuat ruang pengasapan sendiri 
yang terbuat dari batu bata dan masih tradisional, membeli 
bahan baku, bahan bakar serta etalase untuk tempat menjual 
produk mereka. Pada UKM 2 yakni sumber rejeki jumlah 
investasinya cukup besar karena pemilik dari UKM ini juga 
sekaligus merupakan ketua dari asosiasi POKLAHSAR 
(Kelompok Pengolah dan Pemasar) yang beranggotakan UKM 
lain yang mengolah ikan bandeng di Desa Kalanganyar. 
Besarnya investasi tidak dikhususkan untuk usahanya saja 
namun juga untuk kebutuhan POKLAHSAR yang dirintis. 
Investasi adalah upaya seseorang untuk menjadi lebih kaya 
dengan cara memutarkan kelebihan dana yang dimiliki (Salim, 
2011). Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan di 
masa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai yang 
diharapkan dan harus lebih baik dari masa sekarang (Sudaryo, 
2017). Rata-rata jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh UKM 
anggota klaster 1 sebanyak 4 orang. Sedikitnya jumlah tenaga 
kerja yang dimiliki oleh UKM disebabkan oleh keterbatasan 
sumber dana yang dimiliki. Semakin banyak tenaga kerja yang 
digunakan maka akan dibutuhkan uang yang lebih banyak 
sebagai upah mereka, sementara modal dan penghasilan yang 
dimiliki UKM sedikit. Penggunaan tenaga kerja dengan jumlah 
yang sedikit akan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan dan biaya tersebut dapat dialokasikan untuk 
keperluan produksi. Tenaga kerja adalah segala kegiatan 
manusia baik jasmani maupun rohani yang ditujukan untuk 
kegiatan produksi. Faktor tenaga kerja memegang peranan 
penting dalam berbagai macam jenis serta tingkatan tenaga 
kerja (Hikam, 1997). Untuk menentukan jumlah tenaga kerja 
dibutuhkan data mengenai sasaran pekerjaan yang perlu 
dicapai secara total dan kemampuan karyawan dalam mencapai 
sasaran pekerjaan (Istijanto, 2005). 
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4.3.2 Karakteristik Responden Klaster 2 
     Klaster 2 UKM bandeng asap termasuk dalam jenis usaha 
kecil. Hal ini mengacu pada BPS (Badan Pusat Statistik) yang 
menyatakan usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah 
tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang. Usaha kecil 
termasuk koperasi yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat 
dengan skala kecil yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. 
Beberapa kriteria dari usaha kecil adalah memiliki hasil 
penjualan bersih paling banyak satu milyar rupiah per tahun, 
milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri yang artinya bukan 
anak perusahaan atau cabang perusahan, dan berbentuk usaha 
perseorangan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum (Tohar, 2000). Fungsi dan peran usaha kecil sangat 
besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran 
itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga 
kerja, pemerataan pendapatan, sebagai nilai tambah bagi 
produk daerah, dan penigkatan taraf hidup masyarakat 
(Zimmerer, 2009).  
     Anggota klaster 2 berjumlah 3 UKM yaitu UKM Bandeng 
Enak Bu Sunnah, UKM Bu Djalil dan UKM Bunda Food.Rata-
rata kapasitas produksi per bulan klaster 2 sebesar 282,67 kg. 
Klaster ini banyak unggul pada beberapa variabel diantaranya 
adalah nilai kapasitas produksi per bulan, lama operasi, rata-
rata pedapatan, serta jumlah tenaga kerja. UKM anggota klaster 
2 memiliki kapasitas produksi yang lebih banyak dan cenderung 
tetap. Penampilan, rasa, serta kualitas produk yang lebih baik 
daripada kalster 1 membuat produk klaster 2 banyak diminati 
oleh masyarakat serta sudah memiliki pasar yang cukup luas. 
Luasnya area pemasaran produk klaster 2 juga menjadi faktor 
tingginya kapasitas produksi yang dimiliki oleh UKM. Kapasitas 
produksi yang besar membuat pasar yakin bahwa UKM tersebut 
sudah memiliki banyak pelanggan dan jangkauan pemasaran 
yang luas sehingga dianggap dapat memenuhi permintaan 
pasar yang fluktuatif.Penentuan kapasitas produksi didasarkan 
pada tingkat permintaan yang selama ini dapat direalisasikan 
oleh suatu usaha dan kemungkinan tambahan pemesanan baru 
sampai pada beberapa tahun yang akan datang (Rangkuti, 
2005). Peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan secara 
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bersamaan dengan cara menambah jam kerja produksi, 
pemasangan peralatan produksi tambahan, bahkan juga 
dengan penambahan lokasi-lokasi baru dari fasilitas produksi 
(Subagyo, 2008). 
     Rata-rata lama operasi UKM anggota klaster 2 adalah 
selama 19 tahun. UKM anggota klaster 2 lebih lama beroperasi 
jika dibandingkan dengan UKM anggota klaster 1. Hal ini 
menunjukkan bahwa UKM pada klaster 2 sudah jauh lebih baik 
dalam segi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, maupun 
hal lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha 
disbandingkan klaster 1. Lamanya suatu usaha berdiri juga 
menunjukkan bahwa produk yang mereka hasilkan banyak 
diminati oleh konsumen dan merupakan produk yang baik. 
Lama operasi menjelaskan seberapa lama suatu UKM telah 
beroperasi dan berproduksi (Herjanto, 2006). Semakin lama 
sebuah perusahaan telah berdiri, menunjukkan semakin baik 
dan solid manajemen yang dimiliki serta memiliki layanan 
pemegang saham yang berkualitas (Sugiarto, 2007).Rata-rata 
penjualan per bulan klaster 2 sebesar Rp. 18.898.333,-. 
Menurut Kementrian Keuangan, usaha yang memiliki nilai 
penjualan setinggi-tingginya (maksimal) Rp. 600.000.000 
termasuk dalam usaha kecil. Dapat dilihat pada Tabel 4.3. Rata-
rata penjualan per bulan klaster 2 lebih banyak dibandingkan 
dengan kalster 1. Penjualan memegang peranan penting bagi 
perusahaan agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat 
terjual dan memberikan penghasilan bagi perusahaan (Stewart, 
2006). Semakin besar tingkat rata-rata penjualan perusahaan 
maka semakin besar kemungkinan laba yang akan di hasilkan 
(Kanzannudin, 2009). 
     Rata-rata investasi produksi per bulan klaster 2 sebesar Rp. 
3.666.666,- Investasi merupakan faktor penting dalam suatu 
usaha karena mencakup dana segala aspek kepentingan 
produksi. Pada klaster 2 nilai investasinya lebih kecil daripada 
klaster sebelumnya namun kapasitas produksi yang dimiliki 
lebih besar sehingga pendapatan atau hasil penjualan dari 
Anggota UKM klaster 2 nilainya lebih besar.Investasi adalah 
komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 
dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 
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keuntungan di masa yang akan datang (Halim, 2003). Investasi 
sebagai modal awal yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha 
untuk keperluan pembelian hal-hal yang berkaitan dengan 
kelancaran jalannya proses produksi (Kodrat, 2010).Rata-rata 
jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh UKM anggota klaster 2 
sebanyak 6 orang.Tenaga kerja yang dimiliki oleh UKM klaster 2 
lebih banyak karena kapasitas produksi yang dimiliki juga lebih 
besar. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan mengurangi 
beban kerja pada setiap karyawan sehingga proses produksi 
bisa berjalan secara efektif dan efisien. Tenaga kerja dapat 
membantu dalam berpartisipasi dalam memproduksi barang 
atau jasa dari suatu usaha maupun perusahaan (Karib, 2012). 
Jumlah tenaga kerja menyatakan banyaknya orang yang 
berpartisipasi dalam suatu kegiatan produksi maupun pekerjaan 
lainnya. Jumlah tenaga kerja meliputi jumlah tenaga kerja 
langsung dan tidak langsung yang ada di suatu perusahaan 
(Azis, 2015). 

Variabel pembeda yang paling utama pada klaster yang 
terbentuk adalah kapasitas produksi. Variabel pembeda dapat 
dilihat pada hasil tabel Anova yang memiliki nilai F terbesar dan 
nilai signifikansi (sig < 0,05) yang terendah. Semakin besar nilai 
F dengan nilai signifikansi yang paling rendah maka akan 
semakin besar perbedaan variabel yang terbentuk. 
Terbentuknya klaster pada UKM bandeng asap di Kab. Sidoarjo 
juga membutuhkan strategi pengembangan bagi setiap 
klasternya agar usaha maupun UKM tersebut dapat 
berkembang menjadi lebih baik dan dapat mencapai tujuan 
masing-masing dari pelaku usaha. Jika dilihat pada final cluster 
center variabel yang tidak unggul hanya nilai investasi saja. Hal 
ini karena nilai investasi UKM anggota klaster 1 nilainya lebih 
besar dibandingkan dengan anggota UKM klaster 2. Jumlah 
tenaga kerja yang dimiliki oleh UKM juga dapat berpengaruh 
dalam meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah 
tenaga kerja maka kapasitas produk yang dihasilkan bisa 
semakin meningkat begitu juga dengan pendapatan dari UKM 
tersebut.  
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4.4 Strategi Pengembangan Klaster UKM 

     Penentuan prioritas dalam strategi pengembangan klaster 
industri UKM bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo 
menggunakan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
(FAHP). Struktur hierarki dari penentuan strategi 
pengembangan industri terdiri dari 4 tingkatan yaitu 
pengembangan klaster industri, faktor tujuan, kriteria strategi 
pengembangan dan alternatif strategi. Pakar yang telah 
ditentukan sebelumnya akan mengisi kuisioner yang sudah 
disediakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang 
dimiliki. Hasil dari pengisian kuisioner yang didapatkan 
kemudian akan diolah untuk mengetahui hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan. Hasil perhitungan dengan menggunakan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) kemudian akan dikonversi 
untuk dapat mengetahui strategi pengembangan yang efektif 
bagi UKM bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan 
hasil klaster yang telah terbentuk. 
4.4.1 Strategi Pengembangan Klaster 1 
     Penyusunan pengembangan klaster industri untuk masing-
masing klaster menggunakan hierarki dan pakar yang sama. 
Hierarki yang digunakan merupakan permasalahan umum yang 
ada pada UKM bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah 
pakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 pakar.  
4.4.1.1 Hasil Perhitungan dengan Metode Analytical 

Hierarchy Process    (AHP) Klaster 1 
     Perhitungan strategi pengembangan klaster industri UKM 
bandeng asap menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dilakukan untuk mengetahui nilai CR yang 
merupakan nilai konsistensi rasio. Nilai konsistensi rasio 
digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kuisioner 
yang telah diisi oleh responden. Nilai CR memiliki peran yang 
penting untuk dapat mengetahui apakah hasil dari kuisioner 
dapat dilanjutkan pada langkah perhitungan selanjutnya atau 
tidak. Pada struktur hierarki yang digunakan dibagi menjadi 3 
level. Target yang ingin dicapai pengembangan industri klaster 
UKM bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo. Level 1 merupakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan 
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klaster yaitu klaster industri, pemerintah, serta industri terkait 
dan pendukung. Level 2 merupakan tujuan yang ingin dicapai 
dari pengembangan klaster industri yaitu meningkatkan kualitas 
produk, pengembangan SDM, dan meningkatkan penjualan 
produk. Level 3 merupakan alternatif strategi yang digunakan 
dalam pengembangan klaster industri yang terdiri dari 
pengembangan teknologi produksi dengan mesin dan peralatan 
yang modern, peningkatan standarisasi produk, pelatihan 
pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja UKM, 
peningkatan kemitraan dengan UKM yang lebih besar, supplier 
bahan baku dan kemasan, serta perluasan jaringan pemasaran 
produk ke pasar modern dan promosi produk ke masyarakat. 
Berdasarkan hasil dari perhitungan uji konsistensi antara ketiga 
level hierarki dapat dilihat bahwa hasil perbandingan matriks 
ketiga pakar konsisten. Hal ini dapat diketahui dari nilai 
konsistensi rasio, dimana nilai CR dari hasil perhitungan dapat 
dilihat pada Lampiran 5. Nilai CR yang didapat dari perhitungan 
adalah ≤10% atau ≤0,1. Nilai CR dikatakan konsisten jika ≤10% 
(Darmanto dkk., 2014). Jika nilai CR yang didapatkan dari hasil 
perhitungan kuisioner konsisten maka bisa dilanjutkan pada 
langkah perhitungan selanjutnya dan pengisian ulang kuisioner 
oleh pakar tidak diperlukan (Kumiady dkk., 2013). 
4.4.1.2 Analisis Strategi Pengembangan Klaster 1 Tiap 

Komponen Struktur Hierarki 
     Analisis strategi pengembangan UKM klaster 1 dilakukan 
pada masing-masing pakar, terhadap masing-masing faktor 
tujuan dan alternatif strategi. Analisis strategi pengembangan 
UKM klaster 1 dilakukan untuk mengetahui faktor, tujuan, serta 
alternatif strategi yang dominan pada pemilihan strategi 
pengembangan UKM klaster 1. Analisis dilakukan dengan 
memilih bobot tertinggi pada masing-masing pakar terhadap 
komonen faktor, tujuan, dan alternatif strategi yang 
berhubungan dengan strategi pengembangan UKM klaster 1 
bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo. UKM bandeng asap 
klaster 1 merupakan UKM yang memiliki usaha mikro. Hierarki 
strategi pengembangan UKM bandeng asap klaster 1 dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. 
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Strartegi Pengembangan UKM 
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Peningkatan 
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Gambar 4.2 Struktur Hierarki Pengembangan Klaster Industri  
Bandeng Asap Klaster 1 

 
     Berdasarkan Gambar 4.2  dapat dilihat bahwa faktor 
pengembangan klaster industri yang menjadi prioritas adalah 
pemerintah (0.45), tujuan yang menjadi prioritas adalah 
pengembangan SDM (0.39) dan alternatif strategi yang menjadi 
prioritas adalah pengembangan teknologi produksi dengan 
mesin dan peralatan yang modern (0.21). Pengembangan 
teknologi produksi yang lebih maju atau modern juga 
membutuhkan kesiapan bagi pekerjanya sehingga alternatif 
tersebut dapat tercapai dengan melakukan pengembangan 
SDM. Pengembangan SDM ini dapat berupa pelatihan atau 
pembelajaran bagi para pekerja mengenai teknologi baru yang 
akan diterapkan oleh UKM sehingga jalannya proses produksi 
dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Jika 
dilihat secara parsial memang pengembangan SDM dengan 
penggunaan teknologi serta peralatan modern kurang berkaitan, 
namun keduanya tetap berkesinambungan sehingga alternatif 
yang terpilih dapat diwujudkan dengan baik. Perhitungan 
dengan menggunakan FAHP dilakukan dengan 
membandingkan antar faktor yang berpengaruh dalam klaster 1. 
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan klaster 
industri tersebut antara lain klaster industri, pemerintah, dan 
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industri terkait maupun pendukung. Perankingan dan 
perbandingan antar faktor dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Perbandingan Antar Faktor Klaster 1 
Faktor Pakar 

1 
Pakar 

2 
Pakar 

3 
Nilai 

Agregat 
Kriteria 

Ranking 

Klaster Industri 0.09 0.59 0.63 0.44 2 
Pemerintah 0.63 0.40 0.32 0.45 1 
Industri Terkait 
& Pendukung 

0.28 0.00 0.03 0.10 3 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
 
     Berdasarkan hasil perhitungan FAHP pada Tabel 4.5 
diketahui bahwa faktor pemerintah memiliki bobot 45% diikuti 
klaster industri dengan bobot 44% serta industri terkait dan 
pendukung yang memiliki bobot 10%. Faktor pemerintah 
merupakan faktor tertinggi dalam strategi pengembangan 
klaster industri bandeng asap di Kab. Sidoarjo. Hal ini karena 
klaster industri untuk UKM bandeng asap belum sepenuhnya 
terbentuk serta dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. 
Disini peran pemerintah sangat penting untuk dapat membentuk 
klaster industri tersebut sehingga tidak akan terjadi kesenjangan 
sosial antar UKM bandeng asap yang ada di Kab. Sidoarjo dan 
akan lebih mudah dalam pengembangan maupun 
pengarahannya. Pemerintah menjadi salah satu faktor yang 
berpengaruh dalam pemberdayaan UKM (Hartono, 2011). 
Dalam pengembangan UKM, pemerintah bertindak sebagai 
penyedia modal dan pihak yang menetapkan peraturan dalam 
pengembangan UKM sehingga hasil yang dicapai dapat 
maksimal (Sukesti dkk., 2015). 
    Pengelompokkan UKM menjadi klaster industri dapat 
membantu pemerintah dalam penentuan strategi 
pengembangan yang sesuai dengan kondisi UKM sehingga 
upaya pengembangan yang dilakukan akan tepat sasaran. 
Klaster industri dapat berkembang dengan baik jika terjadi aliran 
formal dan informal dari hubungan antar usaha yaitu pemerintah 
serta industri terkait dan pendukung (Sugiarto dkk., 2010). 
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Fungsi dari klaster industri adalah untuk mengelompokkan suatu 
industri yang didasarkan pada beberapa kriteria yang harus 
diperhatikan (Yingmin, 2010).  
     Industri terkait dan pendukung yang terlibat dalam kegiatan 
industri kalster 1 adalah pemasok ikan bandeng asap segar, 
pemasok bahan tambahan dan pemasok kemasan. UKM 
anggota klaster 1 tidak menggunakan bantuan jasa distributor 
maupun retailer dalam membantu pemasaran ataupun 
penjualan produk bandeng asap mereka.Industri terkait dan 
pendukung merupakan mitra usaha yang menentukan tingkat 
keberhasilan dari suatu usaha (Jauhari, 2010). Industri terkait 
dan pendukung dapat membantu dalam menyediakan 
kebutuhan usaha seperti bahan baku maupun lainnya. Industri 
terkait adalah pihak yang bekerjasama dengan suatu usaha dan 
memiliki tujuan usaha yang sama dengan unit usaha yang 
diajak kerjasama (Komarudin, 2012). 
     Perhitungan dengan menggunakan metode FAHP juga 
dilakukan untuk hierarki level 2 yang merupakan tujuan 
pengembangan klaster 1. Tujuan-tujuan dalam strategi 
pengembangan klaster industri UKM bandeng asap di Kab. 
Sidoarjo antara lain pengembangan teknologi produksi dengan 
mesin dan perlatan yang modern, peningkatan standarisasi 
produk, pelatihan pengembangan usah untuk pemilik dan 
pekerja UKM, peningkatan kemitraan dengan UKM yang lebih 
besar maupun supplier bahan baku dan kemasan, serta 
perluasan jaringan pemasaran produk ke pasar modern serta 
masyarakat luas. Perankingan dari perbandingan antar tujuan 
pengembangan klaster 1 dapat dilihat pada Tabel 4.6 
 
Tabel 4.6 Perbandingan antar Tujuan Klaster 1 

Tujuan Pakar 
1 

Pakar 
2 

Pakar 
3 

Nilai 
Agregat 
Kriteria 

Ranking 

Meningkatkan Kualitas 
Produk 

0.24 0.33 0.33 0.30 3 

Pengembangan SDM 0.38 0.40 0.39 0.39 1 
Meningkatkan 
Penjualan Produk 

0.38 0.27 0.28 0.31 2 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
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     Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode FAHP pada 
Tabel 4.6  dengan tujuan untuk pengembangan SDM dengan 
bobot sebesar 39%, diikuti meningkatkan penjualan produk 
dengan bobot 31% dan meningkatkan kualitas produk memiliki 
bobot sebesar 30%. 
     Tujuan pengembangan SDM memiliki bobot tertinggi, karena 
pada kondisi lapangan kinerja dari SDM kurang begitu baik dan 
maksimal dari segi produksi bandeng asap. Selain itu jumlah 
tenaga kerja yang sedikit juga menjadi kendala terhadap 
berkembangnya suatu usaha karena jika tenaga kerja sedikit 
maka beban kerja akan semakin besar dan waktu produksi akan 
bertambah. Hal tersebut menyebabkan tujuan dari strategi 
pengembangan UKM klaster 1 adalah pengembangan SDM.  
Pengembangan SDM dari segi keahlian maupun jumlah sangat 
penting untuk dilakukan agar suatu usaha yang telah berdiri 
dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Sumber daya 
Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu usaha akan 
mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan oleh suatu usaha. 
Jika keahlian maupun kemampuan dari SDM yang dimiliki 
bagus maka kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu usaha 
juga akan bagus. Selain itu, keahlian pekerja yang baik dapat 
membantu proses produksi berjalan dengan lebih cepat 
sehingga kapasitas produksi dari suatu usaha tersebut juga 
dapat ditingkatkan. Jumlah tenaga kerja juga termasuk dalam 
salah satu cara dalam pengembangan SDM. Semakin banyak 
jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu usaha maka beban 
tiap pekerjanya akan berkurang dan efektifitas dari setiap 
pekerja dapat ditingkatkan. UKM klaster 1 dapat berkembang 
jika dilakukan pelatihan secara rutin bagi pekerja yang dimiliki 
oleh setiap usaha. Pelatihan tersebut dapat membantu pekerja 
dalam meningkatkan kualitas kinerja maupun menambah 
wawasan serta ilmu bagi pekerja. Pengembangan SDM 
merupakan penyiapan karyawan agar dapat meningkatkan 
kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik 
akibat adanya perubahan pekerjaan. Tujuan pengembangan 
SDM adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap 
dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien 
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dalam mencapai sasaran program dan tujuan organisasi 
(Sutadji, 2010). Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan 
tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk 
meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 
Pelatihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki 
penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan 
tertentu, terinci, dan rutin (Tilon, 2013). 
     Meningkatkan kualitas produk pada klaster 1 memiliki bobot 
30%. Kualitas produk bandeng asap pada setiap UKM yang ada 
di Kab. Sidoarjo berbeda-beda tergantung dari bagaimana 
setiap UKM berproduksi. Proses pemilihan bahan baku ikan 
bandeng yang segar, pembersihan serta pengolahan ikan 
bandeng yang baik dapat menentukan kualitas bandeng asap 
yang dihasilkan. Pada UKM anggota klaster 1 ini kualitas produk 
bandeng asap dapat dikatakan kurang karena UKM masih 
belum memiliki standar yang baik. Alat pengasapan yang 
digunakan juga masih tradisional yaitu menggunakna tungku 
batu bata sehingga membuat proses pengasapan susah di 
control yang mengakibatkan tidak terjaganya kualitas dari 
produk bandeng asap tersebut. Kualitas produk dapat 
ditingkatkan dengan menjaga bahan baku yang digunakan 
harus selalu baik dan segar, cara pengolahan yang sesuai 
dengan standar, serta penanganan yang baik dan tepat 
terhadap produk yang telah jadi. Kualitas produk adalah kunci 
dari kepuasan pelanggan maupun konsumen yang ditentukan 
oleh beberapa faktor terkait (Irawan, 2002). Peningkatan 
kualitas merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan 
secara berkelanjutan yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan konsumen yang sesuai dengan permintaan dan 
tuntutan konsumen saat ini (Pratama, 2015). 
     Meningkatkan penjualan produk memiliki bobot 31% pada 
klaster 1. Penjualan produk yang tinggi menandakan produk 
memiliki kualitas yang baik sehingga banyak diminati oleh 
konsumen. Meningkatnya penjualan akan diikuti dengan 
meningkatnya kapasitas produksi serta keuntungan maupun 
laba dari suatu usaha. Setiap usaha yang didirikan memiliki 
tujuan untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya 
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sehingga tingkat penjualan dari produk akan mempengaruhi 
perkembangan dari suatu usaha. Penjualan dapat ditingkatkan 
dengan melakukan promosi yang baik kepada pasar yang dituju 
serta menjaga kualitas dari produk itu sendiri. Kualitas produk 
yang terjaga akan membuat konsumen merasa puas dan tidak 
ragu untuk melakukan pembelian selanjutnya. Penjualan produk 
bandeng asap pada UKM klaster 1 ini masih rendah jika 
dibandingkan dengan UKM lain. Kurangnya promosi dalam 
pemasaran serta terbatasnya jumlah bandeng asap yang 
disediakan oleh pemilik menjadi penyebab rendahnya penjualan 
produk tersebut. Rata-rata pemilik dari UKM melakukan 
penjualan secara langsung tanpa memakai bantuan dari 
distributor maupun reseller karena tidak mampu menyediakan 
stok produk sesuai permintaan pasar. Pemilik usaha dapat 
melakukan promosi yang lebih gencar dan kreatif terhadap 
konsumen dengan berbagai media sehingga pangsa pasar 
penjualan bisa meluas dan penjualan dari produk tersebut akan 
meningkat. Promosi diketahui memang memegang peranan 
penting dalam meningkatkan penjualan. Promosi yang baik dan 
tepat akan sangat berpengaruh bagi suatu usaha. Promosi 
merupakan dasra untuk memperkenalkan suatu merk yang telah 
ditentukan tanpa melanggar norma-norma kesepakatan 
(Yudantara, 2006). Meningkatkan penjualan merupakan langkah 
yang bisa ditempuh untuk menambah keuntungan. Beberapa 
prinsip yang dpat dilaksanakan diantaranya adalah menjual 
barang dengan harga murah, member pelayanan yang baik, 
menyediakan barang dagangan dengan lengkap, dan 
sebagainya (Rini, 2010).  
     Perhitungan dengan metode FAHP juga dilakukan untuk 
membandingkan antar alternatif strategi yang digunakan dalam 
pengembangan UKM anggota klaster 1. Alternatif strategi yang 
digunakan dalam strategi pengembangan UKM anggota klaster 
1 antara lain pengembangan teknologi produksi dengan mesin 
dan peralatan modern, peningkatan standarisasi produk, 
pelatihan pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja 
UKM, peningkatan kemitraan dengan UKM yang lebih besar, 
dan perluasan pemasaran produk ke pasar modern serta 
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promosi ke masyarakat. Perankingan dari perbandingan antar 
alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Perbandingan Antar Aternatif Strategi Klaster 1  

Tujuan Pakar 
1 

Pakar 
2 

Pakar 
3 

Nilai 
Agregat 
Kriteria 

Ranking 

Pengembangan 
Tek. Produksi 
dengan Mesin & 
Peralatan Modern 

0.22 0.20 0.22 0.21 1 

Peningkatan 
Standarisasi 
Produk 

0.20 0.20 0.19 0.20 2 

Pelatihan 
Pengembangan 
Usaha untuk 
Pemilik & Pekerja 
UKM 

0.19 0.19 0.20 0.19 4 

Peningkatan 
Kemitraan dengan 
UKM yg Lebih 
Besar 

0.18 0.17 0.20 0.18 5 

Perluasan 
Pemasaran Produk 
ke Pasar Modern & 
Promosi ke 
Masyarakat 

0.22 0.22 0.17 0.20 3 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

     Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode FAHP pada 
Tabel 4.7 pengembangan teknologi produksi dengan mesin dan 
peralatan modern memiliki bobot sebesar 21% diikuti 
peningkatan standarisasi produk dengan bobot sebesar 20%, 
perluasan pemasaran produk ke pasar modern dan promosi ke 
masyarakat dengan bobot sebesar 20%, pelatihan dan 
pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja UKM sebesar 
19%, dan peningkatan kemitraan dengan UKM yang lebih besar 
dengan bobot 18%.  
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     Pengembangan teknologi produksi dengan mesin dan 
peralatan modern memiliki bobot tertinggi sebesar 21%, 
sehingga strategi ini memiliki prioritas utama dalam 
pengembangan UKM bandeng asap di Kab. Sidoarjo pada 
klaster 1. UKM anggota klaster 1 rata-rata masih menggunakan 
mesin serta peralatan tradisional yaitu dengan menggunakan 
tungku batu bata dalam berproduksi. Selain itu tidak ada 
perkembangan teknologi terkait produksi bandeng asap pada 
UKM. Cara produksi yang masih tradisional tersebut 
menyebabkan kualitas dari hasil produk menjadi beragam dan 
menghambat pengembangan dari unit usaha tersebut. 
Penggunaan tungku batu bata dalam pengasapan ikan bandeng 
memiliki kelemahan yaitu susah untuk mengatur panas 
sehingga hasil kenampakan dari bandeng asap terkadang 
kurang bagus karena panas yang tidak stabil. Hasil 
kenampakan bandeng asap yang kurang bagus akan 
menurunkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut 
sehingga tingkat penjualan dari suatu usaha rendah dan sulit 
untuk berkembang. Menggunakan mesin dan peralatan 
tradisional juga membutuhkan waktu lama sehingga kurang 
efisien dalam berproduksi.Untuk dapat menanggulangi masalah 
tersebut dapat melakukan penggantian alat maupun mesin 
produksi dengan yang lebih modern. Alat pengasapan listrik 
adalah salah satu contoh peralatan yang dapat digunakan 
karena selain cepat, alat ini juga dilengkapi dengan termometer 
sehingga kita dapat mengatur dan menjaga kestabilan suhu 
pengasapan.Hasil bandeng asap dengan menggunakan alat ini 
jauh lebih bagus kenampakannya sehingga konsumen akan 
tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain peralatan, 
teknologi yang baru juga sangat dibutuhkan terkait dalam segi 
produksi maupun kemasan dari produk tersebut. Teknologi 
adalah koleksi proses fisik yang mengubah input menjadi output 
dan bisa juga dikatakan sebagai teknik-teknik produksi yang 
digunakan dalam proses produksi (Mankiw, 2006). Kemajuan 
teknologi mempunyai hubungan yang positif dengan output 
yang dihasilkan. Semakin tinggi teknologi maka proses produksi 
menjadi semakin baik kualitasnya dan mungkin dari segi 
kuantitas juga lebih banyak (Pracoyo, 2006). 
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     Peningkatan standarisasi produk memiliki bobot sebesar 
20% dan merupakan strategi alternatif ke 2 yang dapat 
dilakukan untuk pengembangan UKM bandeng asap di Kab. 
Sidoarjo. Strandarisasi atau SNI merupakan salah satu aspek 
penting yang dapat menjamin mutu serta keamanan pangan 
dari bandeng asap. Jika dilihat UKM anggota klaster 1 masih 
belum menerapkan standarisasi pada produk bandeng asap 
yang mereka hasilkan. Proses pembersihan ikan bandeng segar 
kurang begitu baik dan kurang menjaga kebersihan dari proses 
produksi.Standarisasi yang terjaga dan dilakukan dengan baik 
akan membuat kualitas dari suatu produk tersebut menjadi baik 
juga. Peningkatan standarisasi dapat dilakukan dengan memilih 
dan menggunakan bahan baku yang baik dan sesuai 
persyaratan untuk membuat bandeng asap. Menjaga 
kebersihan sekitar tempat produksi dan lebih teliti dalam 
membersihkan ikan bandeng segar sebelum diproses dapat 
dilakukan untuk peningkatan standarisasi. Pencantuman tanggal 
kadaluarsa, nomor PIRT, serta BPOM pada kemasan produk 
juga dapat membantu meningkatkan standarisasi dari segi 
member informasi yang jelas terhadap konsumen. Informasi 
yang tercantum pada kemasan tersebut akan membuat 
konsumen merasa yakin dan aman untuk membeli maupun 
mengkonsumsi produk tersebut sehingga tingkat penjualan 
produk juga akan semakin meningkat. Standarisasi adalah 
proses pengembangan dan penerapan suatu standard teknik 
yang dapat membantu memaksimalkan kesesuaian, 
keselamatan, pengulangan, pemesanan, perawatan, dan mutu 
produk (Hadi, 2016). Proses produksi yang baik dan sesuai 
dengan standard yang ditentukan oleh pasar menghasilkan 
kualitas produk yang baik pula (Lenzun, 2014). 
    Pada alternatif ketiga dapat melakukan pemasaran yang lebih 
luas serta melakukan promosi yang lebih gencar ke masyarakat. 
Aspek pemasaran sangat penting kaitannya dengan tingkat 
penjualan dari suatu produk. Pemasaran yang baik kepada 
masyarakat maupun konsumen akan meningkatkan kapasitas 
produksi yang kemudian diikuti dengan peningkatan nilai 
penjualan produk dan penghasilan dari suatu usaha. Dalam 
memasarkan suatu produk harus diketahui dahulu pangsa pasar 
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yang dituju sehingga dapat ditentukan bagaimana strategi 
pemasaran yang tepat untuk bisa diterapkan. pengembangan 
Pemasaran serta promosi yang dilakukan pada UKM anggota 
klaster 1 kurang begitu luas karena hanya mengandalkan cara 
mouth-to-mouth saja dari satu konsumen ke konsumen lain. 
Pengembangan UKM dapat dicapai dengan melakukan 
peningkatan pemasaran yang bisa dilakukan dengan 
menggunakan brosur maupun pemanfaatan media sosial. Cara 
tersebut akan sangat membantu pemasaran suatu produk 
karena jangkauannya yang luas. Area pemasaran klaster 1 juga 
dirasa kurang begitu luas karena pemilik usaha merasa takut 
tidak dapat memenuhi permintaan akibat terbatasnya tenaga 
kerja. Pemilik usaha juga merasa takut kalah dengan kompetitor 
lain yang usahanya lebih besar karena UKM tidak memiliki 
mitra. Area pemasaran dapat difokuskan pada daerah sekitar 
Sidoarjo-Surabaya saja karena keterbatasan tenaga produksi 
dan pengalaman yang masih minimal. Pemasaran ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap barang dan 
jasa yang dihasilkan dari suatu proses usaha (Djodjobo dkk, 
2014).  
     Alternatif strategi selanjutnya adalah pelatihan 
pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja UKM. 
Pelatihan bagi karyawan maupun pemilik menjadi kegiatan yang 
wajib dilakukan oleh suatu usaha. Jika dilihat, bagi klaster 1 
memerlukan pelatihan untuk proses produksi serta pengasapan 
serta proses pembersihan bandeng segar sehingga kotoran 
yang ada bisa terbuang seluruhnya. Ikan bandeng yang bersih 
akan membuat hasil pengasapan memiliki kenampakan yang 
bagus serta berpengaruh pada daya tahan produk. Kegiatan ini 
dapat membantu dalam meningkatkan keahlian karyawan 
maupun menambah wawasan baru bagi pemilik maupun 
karyawan. Pemilik usaha pada klaster 1 kurang begitu 
memperhatikan akan kebutuhan pelatihan maupun 
pengembangan karyawannya karena proses produksi dilakukan 
oleh pemilik serta dibantu oleh karyawan yang dimiliki. Hal ini 
karena pemilik dan karyawan sudah mengetahui secara pasti 
bagaimana cara produksi bandeng asap sehingga pemilik usaha 
merasa tidak membutuhkan pelatihan bagi karyawannya. 
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Pengadaan pelatihan yang juga menggunakan biaya sendiri 
menjadi salah satu faktor pemilik tidak melakukan hal tersebut 
karena akan memakan biaya lebih dan berdampak pada 
pendapatan usaha. Kualitas sumber daya manusia memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dalam 
suatu proses produksi yang dilakukan (Minarsih dkk, 2015). 
     Suatu usaha memerlukan bantuan dari mitra pendukung 
untuk dapat meningkatkan penjualan produk mereka. UKM 
anggota klaster 1 merupakan UKM yang berdiri sendiri sehingga 
membuat perkembangan UKM kurang maksimal karena tidak 
adanya dukungan maupun bantuan dari mitra kerja dan usaha 
yang sudah lebih besar. Perkembangan UKM anggota klaster 1 
tergolong lambat karena para pemilik usahanya merasa tidak 
perlu untuk menjalin hubungan kemitraan dengan pihak lain. 
Pada klaster 1 alternatif strategi ini tidak menjadi prioritas 
karena pemilik usaha, hal ini karena pemilik usaha sudah cukup 
puas dengan apa yang mereka dapat sekarang dan merasa 
tidak perlu membangun kemitraa. Menurut mereka akan susah 
dalam menemukan mitra yang tepat dan rumit dalam 
pembagian hasil usahanya. Pemilik juga merasa takut kualitas 
produk mereka tidak terjaga jika menggunakan jasa distributor 
maupun retailer karena treatment yang dilakukan terhadap 
produk berbeda. Menurunnya kualitas akan berpengaruh pada 
branding serta kepercayaan dari konsumen akan produk 
tersebut. Peningkatan kemitraan usaha dapat membantu 
menangani permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 
suatu usaha (Mokhammad, 2012). Kemitraan mampu 
membantu usaha dalam meningkatkan produktivitas, 
tercapainya efisiensi kerja, adanya jaminan kualitas, kuantitas 
dan kontinuitas produk terjaga, dan penanganan resiko usaha 
(Suardika, 2015). Alternatif-alternatif tersebut diharapkan dapat 
mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo dalam RPJMD Dinas terkait. Menurut Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo (2013), tujuan dan sasaran 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) tahun 2016 – 2021 dibuat berdasarkan visi dan misi 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, maka 
ditetapkan tujuan sebagai berikut: (1) meningkatnya prosentase 
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produksi perikanan tangkap dan budidaya; (2) meningkatnya 
kualitas usaha perikanan dengan memiliki SKP (Sertifikat 
Kelayakan Pengolahan); (3) meningkatnya konsumsi makan 
ikan bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.   

4.4.2 Strategi Pengembangan Klaster 2 
     Penyusunan dalam pengembangan klaster industri untuk 
masing-masing klaster menggunakan hierarki dan pakar yang 
sama. Hierarki yang digunakan merupakan permasalahan 
umum yang ditemukan pada UKM bandeng asap di Kab. 
Sidoarjo. Pakar yang digunakan dalam penelitian berjumlah 3 
pakar. 
4.4.2.1 Hasil Perhitungan dengan Metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) Klaster 2 
     Perhitungan strategi pengembangan klaster industri UKM 
bandeng asap menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dilakukan untuk mengetahui nilai CR yang 
merupakan nilai konsistensi rasio. Nilai konsistensi rasio 
digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kuisioner 
yang telah diisi oleh responden. Nilai CR memiliki peran yang 
penting untuk dapat mengetahui apakah hasil dari kuisioner 
dapat dilanjutkan pada langkah perhitungan selanjutnya atau 
tidak. Pada struktur hierarki yang digunakan dibagi menjadi 3 
level. Target yang ingin dicapai pengembangan industri klaster 
UKM bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo. Level 1 merupakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan 
klaster yaitu klaster industri, pemerintah, serta industri terkait 
dan pendukung. Level 2 merupakan tujuan yang ingin dicapai 
dari pengembangan klaster industri yaitu meningkatkan kualitas 
produk, pengembangan SDM, dan meningkatkan penjualan 
produk. Level 3 merupakan alternatif strategi yang digunakan 
dalam pengembangan klaster industri yang terdiri dari 
peningkatan standarisasi produk, pelatihan pengembangan 
usaha untuk pemilik dan pekerja UKM, peningkatan kemudahan 
akses pinjam modal serta investasi, menjalin kemitraan dengan 
UKM yang lebih besar, supplier bahan baku dan kemasan. 
Berdasarkan hasil dari perhitungan uji konsistensi antara ketiga 
level hierarki dapat dilihat bahwa hasil perbandingan matriks 
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ketiga pakar konsisten. Hal ini dapat diketahui dari nilai 
konsistensi rasio, dimana nilai CR dari hasil perhitungan dapat 
dilihat pada Lampiran 5. Nilai CR yang didapat dari perhitungan 
adalah ≤10% atau ≤0,1. Nilai CR dikatakan konsisten jika ≤10% 
(Darmanto dkk., 2014). Jika nilai CR >10% maka harus 
diperbaiki dengan cara melakukan kuisioner ulang terhadap 
respondeng yang digunakan (sonatha, 2010) 
4.4.2.2 Analisis Strategi Pengembangan Klaster 2 Tiap 

Komponen Struktur Hierarki 
     Analisis strategi pengembangan UKM klaster 2 dilakukan 
pada masing-masing pakar, terhadap masing-masing faktor 
tujuan dan alternatif strategi. Analisis strategi pengembangan 
UKM klaster 2 dilakukan untuk mengetahui faktor, tujuan, serta 
alternatif strategi yang dominan pada pemilihan strategi 
pengembangan UKM klaster 2. Analisis dilakukan dengan 
memilih bobot tertinggi pada masing-masing pakar terhadap 
komonen faktor, tujuan, dan alternatif strategi yang 
berhubungan dengan strategi pengembangan UKM klaster 2 
bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo. UKM bandeng asap 
klaster 2 merupakan UKM yang memiliki usaha kecil. Hierarki 
strategi pengembangan UKM bandeng asap klaster 2 dapat 
dilihat pada Gambar 4.3. 
.
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Gambar 4.3 Struktur Hierarki Pengembangan Klaster Industri  
Bandeng Asap Klaster 2 



71 
 

     Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa faktor 
pengembangan klaster industri yang menjadi prioritas adalah 
klaster industri (0.52), tujuan yang menjadi prioritas adalah 
pengembangan SDM (0.37) dan alternatif strategi yang menjadi 
prioritas adalah peningkatan standarisasi produk (0.40). 
Standarisasi produk dapat ditingkatkan dengan melakukan 
pengembangan pada SDM. Pengembangan SDM yang 
dilakukan dapat berupa pelatihan mengenai standarisasi produk 
terkait produksi, pengemasan, atau yang lainnya. Pekerja atau 
SDM merupakan faktor utama dalam mewujudkan peningkatan 
standarisasi produksi karena merekalah yang berkaitan 
langsung dengan produk yang dihasilkan. Standarisasi produksi 
yang dimaksud bukan hanya berupa sertifikasi namun juga 
bagaimana cara berproduksi yang efektif dan efisien serta dapat 
menjaga kualitas dari produk tersebut. Produk dengan kualitas 
yang baik mencerminkan bahwa produk tersebut memiliki 
standarisasi yang baik. Perhitungan dengan menggunakan 
FAHP dilakukan dengan membandingkan antar faktor yang 
berpengaruh dalam klaster 2. Faktor-faktor yang berpengaruh 
dalam pengembangan klaster industri tersebut antara lain 
klaster industri, pemerintah, dan industri terkait maupun 
pendukung. Perankingan dan perbandingan antar faktor dapat 
dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Perbandingan Antar Faktor Klaster 2 

Faktor Pakar 1 Pakar 2 Pakar 
3 

Nilai 
Agregat 
Kriteria 

Ranking 

Klaster 
Industri 

0.40 0.63 0.53 0.52 1 

Pemerintah 0.40 0.32 0.24 0.32 2 
Industri 
Terkait & 
Pendukung 

0.20 0.03 0.23 0.15 3 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

     Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode FAHP pada 
Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa faktor klaster industri memiliki 
bobot tertinggi yaitu 52% diikuti  pemerintah dengan bobot 32%, 
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serta faktor industri terkait dan pendukung dengan bobot 
sebesar 15%. Klaster industri merupakan faktor yang memiliki 
bobot tertinggi dalam strategi pengembangan klaster 2 UKM 
bandeng asap di Kab. Sidoarjo. Pengembangan UKM yang 
disesuaikan dengan faktor klaster industri akan memiliki hasil 
yang lebih baik dibandingkan dengan pengembangan UKM 
yang dilakukan tanpa pengklasteran. Pengklasteran dapat 
membuat pengembangan industri yang dilakukan terhadap 
suatu usaha tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi UKM 
sesungguhnya. Klaster industri yang sesuai dengan karakteristik 
tiap usaha dapat membantu pemerintah dalam menentukan 
strategi pengembangan yang tepat bagi usaha tersebut. Tujuan 
utama dari pihak pemerintah adalah memajukan seluruh usaha 
yang ada pada wilayah pemerintahannya. Klaster industri dapat 
membantu pemerintah dalam memberikan dukungan teknis 
yang sesuai untuk pengembangan usaha (Sutopo, 2015). 
Klaster industri direncanakan sebagai bentuk pengembangan 
jangka panjang yang dianggap sebagai suatu pendekatan yang 
dipercaya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing 
produksi (Agustina, 2011). 
     Pemerintah merupakan faktor penting yang dapat 
menentukan strategi pengembangan yang baik dan tepat bagi 
UKM anggota klaster 2. Klaster 2 merupakan klaster dengan 
anggota UKM dengan jenis skala usaha kecil. Skala usaha pada 
UKM dapat diketahui dari nilai penjualan yang dihasilkan serta 
jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Menurut Bank Indonesia dan 
Meneg Koperasi penjualan tahunan UKM sebesar 
Rp.200.000.000 – Rp.1.000.000.000,- termasuk UKM dengan 
skala usaha kecil. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah 
tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang. Pemerintah 
memiliki peran yang besar untuk melakukan reorientasi ekonomi 
nasional dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang 
akomodatif bagi usaha (Ariani, 2013). Pemerintah menjadi salah 
satu faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan UKM 
(Hartono, 2011). 
     Industri terkait dan pendukung harus memiliki kualitas yang 
naik agar dapat mendukung berkembangnya UKM bandeng 
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asap yang ada di Kab. Sidoarjo. Pemilik usaha harus bisa 
menentukan mitra mana yang akan dipilih untuk membantu 
dalam pengembangan usahanya terkait bahan baku, kemasan, 
maupun peralatan yang mendukung kegiatan produksi yang 
dilakukan. Kualitas dari mitra yang dipilih tersebut harus benar-
benar baik dan menjamin karena pada klaster 2 ini memiliki 
pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan dengan klaster 1. 
Kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha pasti membutuhkan 
bantuan maupun dukungan dari pihak lain. Kualitas yang dimiliki 
dari industri terkait dan pendukung akan mempengaruhi 
kemajuan dari suatu usaha (Jauhari, 2010). Industri terkait 
adalah pihak yang bekerjasama dengan suatu usaha dan 
memiliki tujuan usaha yang sama dengan unit usaha yang 
diajak kerjasama (Komarudin, 2012). 
     Perhitungan dengan menggunakan metode FAHP juga 
dilakukan untuk hierarki level 2 yang merupakan tujuan 
pengembangan klaster 2. Tujuan-tujuan dalam strategi 
pengembangan klaster industri UKM bandeng asap di Kab. 
Sidoarjo antara lain pengembangan teknologi produksi dengan 
mesin dan perlatan yang modern, peningkatan standarisasi 
produk, pelatihan pengembangan usah untuk pemilik dan 
pekerja UKM, peningkatan kemitraan dengan UKM yang lebih 
besar maupun supplier bahan baku dan kemasan, serta 
perluasan jaringan pemasaran produk ke pasar modern serta 
masyarakat luas. Perankingan dari perbandingan antar 
tujuanpengembangan klaster 2 dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Perbandingan antar Tujuan Klaster 2 

Tujuan Pakar 
1 

Pakar 
2 

Pakar 
3 

Nilai 
Agregat 
Kriteria 

Ranking 

Meningkatkan 
Kualitas Produk 

0.35 0.25 0.33 0.31 3 

Pengembangan 
SDM 

0.40 0.37 0.33 0.37 1 

Meningkatkan 
Penjualan Produk 

0.25 0.44 0.33 0.34 2 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
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     Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode FAHP pada 
Tabel 4.9 dengan tujuan untuk pengembangan SDM dengan 
bobot sebesar 37%, diikuti meningkatkan penjualan produk 
dengan bobot 34% dan meningkatkan kualitas produk memiliki 
bobot sebesar 31%. 
     Tujuan pengembangan SDM memiliki bobot tertinggi, hal ini 
karena SDM adalah kunci dari berkembangnya suatu usaha. 
SDM yang memiliki kemampuan serta keahlian yang baik akan 
memiliki kinerja yang baik juga dimana akan berpengaruh 
terhadap produktivitas suatu usaha. Anggota UKM klaster 2 
memiliki kapasitas produksi yang cukup besar serta memilki 
area pemasaran produk yang lebih luas dibandingkan dengan 
klaster 1. Kapasitas produksi yang besar harus diimbangi 
dengan karyawan yang baik kinerjanya. Keahlian, kemampuan, 
maupun kinerja karyawan sangat menentukan produk yang 
dihasilkan bisa memiliki kualitas yang baik atau tidak karena 
mereka yang menangani langsung produksi di dalam suatu 
usaha. Kapasitas produksi pada suatuusaha semakin lama akan 
semakin besar, oleh karena itu dibutuhkan pengembangan SDM 
pada klaster 2 agar karyawan bisa berproduksi secara baik dan 
efektif. Pengembangan SDM yang bisa dilakukan adalah 
pelatihan untuk menggunakan mesin dan peralatan modern 
guna membantu proses produksi berjalan dengan lebih baik. 
Pelatihan ini perlu dilakukan karena kapasitas produksi yang 
besar menuntut UKM dapat berproduksi dengan cepat dan hal 
tersebut dapat dibantu dengan menggunakan mesin maupun 
peralatan yang modern. Pengembangan SDM merupakan 
penyiapan karyawan agar dapat meningkatkan kemampuan 
untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik akibat adanya 
perubahan pekerjaan. Tujuan pengembangan SDM adalah 
meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan tanggung 
jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam 
mencapai sasaran program dan tujuan organisasi (Sutadji, 
2010). Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan tingkah 
laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan 
upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan (training) 
dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 
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ketrampilan dan teknik pelaksanaan tertentu, terinci, dan rutin 
(Tilon, 2013). 
     Meningkatkan penjualan produk adalah alternatif kedua yang 
dapat dilakukan untuk pengembangan UKM bandeng asap pada 
klaster 2. Rata-rata penjualan produk pada klaster ini sudah 
relatif besar, namun penjualan tersebut harus lebih ditingkatkan 
kembali. Hal ini karena setiap usaha yang berdiri memiliki tujuan 
untuk mendapatkan profit maupun keuntungan yang sebesar-
besarnya. Profit yang meningkat akan berdampak pada 
peningkatan skala usaha menjadi skala yang lebih besar. 
Peningkatan penjualan akan berbanding lurus dengan 
peningkatan kapasitas produksi. Meningkatnya kapasitas 
produksi juga membutuhkan sumber daya manusia yang 
terampil dan terlatih sehingga dapat berproduksi secara 
maksimal dan mampu menggunakan teknologi baru yang 
mungkin digunakan. Peningkatan penjualan ini dapat dicapai 
dengan memperluas area pemasaran dengan peningkatan 
promosi maupun sering mengikuti event pameran produk 
pangan yang diadakan oleh dinas maupun pihak lain, karena 
semakin luas area pemasaran produk suatu usaha maka produk 
yang berada di pasaran juga akan semakin banyak. Penjualan 
produk akan tinggi apabila strategi pemasaran yang diterapkan 
mampu mendapat akses pasar yang luas serta mampu 
meningkatkan kepuasan konsumen atas produk yang dihasilkan 
(Sanusi, 2015). Selain itu juga dapat ditempuh dengan menjalin 
kemitraan pada distributor dan retailer. Sebuah usaha dapat 
dikatakan sukses jika nilai penjualan produk yang dihasilkan 
tinggi. Kegiatan penjualan produk merupakan salah satu hal 
penting dalam pencapaian kesuksesan bisnis dimana aktivitas 
ini berhubungan dengan arus barang sejak dari produsen 
hingga ke konsumen (Kustiyah, 2009).  
     Meningkatkan kualitas produk sangat perlu untuk dilakukan 
pada suatu usaha yang menawarkan barang atau jasa. Hal ini 
karena kualitas dari produk yang dihasilkan akna berpengaruh 
pada kepuasan konsumen serta daya jual dari produk tersebut 
di pasaran. Pada anggota UKM klaster 2, meningkatkan kualitas 
produk memiliki bobot sebesar 31% dibawah pengembangan 
SDM dan peningkatan penjualan. Kualitas produk yang 
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dihasilkan pada klaster 2 dapat dikatakan sudah baik dilihat dari 
rata-rata penjualan serta kapasitas produksi usaha yang tinggi. 
Para pemilik usaha sudah menggunakan alat pengasapan listrik 
yang lebih modern yang mampu mengatur panas yang 
digunakan dalam proses pengasapan sehingga hasil warna dari 
ikan bandeng bisa bagus dan menghindari terjadinya over 
heating. Bandeng asap dengan kenampakan yang bagus dapat 
mencerminkan kualitas yang bagus pula sehingga konsumen 
tidak ragu untuk membelinya. Kualitas yang terjaga membuat 
konsumen percaya terhadap produsen dan memiliki 
kemungkinan yang tinggi untuk melakukan pembelian berulang. 
Kualitas produk dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin 
serta peralatan produksi yang canggih serta menjaga kesegaran 
dari bahan baku yang digunakan.Kualitas produk adalah kunci 
dari kepuasan pelanggan maupun konsumen yang ditentukan 
oleh beberapa faktor terkait (Irawan, 2002). Peningkatan 
kualitas merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan 
secara berkelanjutan yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan konsumen yang sesuai dengan permintaan dan 
tuntutan konsumen saat ini (Pratama, 2015). 
     Perhitungan dengan metode FAHP juga dilakukan untuk 
membandingkan antar alternatif strategi yang digunakan dalam 
pengembangan UKM anggota klaster 2. Alternatif strategi yang 
digunakan dalam strategi pengembangan UKM anggota klaster 
2 antara lain peningkatan standarisasi produk, pelatihan 
pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja UKM, 
peningkatan kemudahan akses peminjaman modal, dan 
peningkatan kemitraan dengan UKM yang lebih besar. 
Perankingan dari perbandingan antar alternatif strategi dapat 
dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Perbandingan Antar Aternatif Strategi Klaster 2  

Tujuan Pakar 
1 

Pakar 
2 

Pakar 
3 

Nilai 
Agregat 
Kriteria 

Ranking 

Peningkatan 
Standarisasi 
Produk 

0.33 0.46 0.41 0.40 1 

Pelatihan 
Pengembangan 
Usaha untuk 
Pemilik & Pekerja 
UKM 

0.29 0.31 0.27 0.29 2 

Peningkatan 
Kemudahan Akses 
Pinjam Modal  

0.20 0.12 0.20 0.17 3 

Menjalin Kemitraan 
dengan UKM yg 
Lebih Besar 

0.19 0.08 0.12 0.13 4 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

     Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode FAHP pada 
Tabel 4.10 pengembangan teknologi produksi dengan 
peningkatan standarisasi produk dengan bobot sebesar 40%, 
pelatihan pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja UKM 
dengan bobot sebesar 29%, peningkatan kemudahan akses 
pinjam modal dengan bobot sebesar 17%, dan peningkatan 
kemitraan dengan UKM yang lebih besar dengan bobot 13%. 
     Peningkatan standarisasi produk menjadi strategi dengan 
bobot paling tinggi yaitu sebesar 40%, sehingga strategi ini 
menjadi strategi utama dalam pengembangan anggota UKM 
bandeng asap klaster 2 di Kab. Sidoarjo. Standarisasi yang 
diterapkan oleh pemilik usaha sudah baik namun tetap harus 
ditingkatkan kembali agar pengembangan usahanya tersebut 
bisa maksimal. Standarisasi erat kaitannya dengan kualitas dan 
mutu produk. Dimulai dari proses produksi hingga proses 
pengemasan produk harus dilakukan sesuaistandar yang telah 
ditentukan sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan terjaga 
dan bisa ditingkatkan. Peningkatan standarisasi dapat dilakukan 
dengan memilih dan menggunakan bahan baku yang baik dan 
sesuai dengan ketentuan untuk membuat bandeng asap yaitu 



78 
 

ikan bandeng segar dan memiliki lemak perut yang tebal. 
Standar pengemasan yang digunakan para pemilik usaha 
anggota klaster 2 pada kemasan produk bandeng asap sudah 
cukup baik karena sudah mencantumkan PIRT, BPOM, dan 
tanggal kadaluarsa. Peningkatan standarisasi pada kemasan 
dapat dilakukan dengan menambah aspek-aspek lain seperti 
logo halal dan kandungan nilai gizi. Penambahan aspek 
tersebut dapat lebih menarik perhatian konsumen dan lebih 
meyakinkan mereka lagi bahwa produk yang akan mereka 
konsumsi aman dan terjamin kualitasnya. Selain itu standarisasi 
pada pada bahan baku maupun alat yang digunakan untuk 
produksi juga dapat dilakukan sehingga hasil produk yang 
dihasilkan kualitasnya bisa meningkat. standarisasi yang baik 
akan meningkatkan kualitas produk dan kualitas produk yang 
baik akan meningkatkan penjualan serta meningkatkan 
pendapatan dari suatu usaha. Kualitas produk yang baik 
dihasilkan dari proses produksi yang baik dan sesuai dengan 
standard yang ditentukan oleh pasar (Lenzun, 2014). 
Pembinaan standarisasi dan akreditasi diperlukan guna 
menjamin kepastian wujud, mutu, dan standarisasi yang 
diharapkan mampu mengasilkan prodk yang sesuai dengan 
harapan (Hanafie, 2010). 
     Pelatihan pengembangan usaha untuk pemilik dan pekerja 
UKM menjadi alternatif strategi urutan ke-2 yang dapat 
diterapkan. Strategi ini bukan yang prioritas untuk diterapkan 
karena tenaga kerja yang dimiliki oleh UKM sudah bekerja lama 
dan pemilik dari usaha tersebut turut serta dalam proses 
produksi. Lamanya masa kerja dari tenaga kerja yang dimiliki 
oleh UKM anggota klaster 2 membuat tenaga kerja memahami 
proses produksi bandeng asap dengan sangat baik. Pelatihan 
untuk pekerja dan pemilik UKM dirasa masih perlu untuk 
dilakukan guna lebih meningkatkan kembali kemampuan 
karyawan serta ilmu yang berkaitan. Pelatihan dapat dilakukan 
secara mandiri dengan mendatangkan pemateri sesuai dengan 
materi apa yang diinginkan atau mengikuti pelatihan yang 
diadakan dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan 
Dinas Perikanan. Pelatihan juga sangat perlu dilakukan jika 
ditemukan masalah yang terjadi terkait pada proses produksi, 
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pemasaran, maupun penjualan produk di pasaran. Pelatihan 
karyawan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan dimana hal ini harus dilakukan jika kinerja karyawan 
dinilai kurang maksimal (Harris, 2014). Pelatihan karyawan 
menyediakan transformasi dimana karyawan yang belum terlatih 
menjadi terlatih sehingga karyawan akan memiliki perubahan 
yang baik dan memiliki peforma kinerja yang meningkat 
(Wether, 1996). 
     Modal adalah hal utama yang sangat krusial dan paling 
dibutuhkan dalam suatu usaha. Modal digunakan untuk 
berproduksi mengolah bahan baku hingga menjadi produk jadi 
yang siap jual dipasaran sehingga hasil penjualannya nanti 
dapat diputar kembali untuk melakukan kegiatan produksi. 
Modal awal dalam mendirikan usaha adalah pondasi untuk 
menetukan apakah suatu usaha tersebut bisa bertahan atau 
tidak. Pada klaster 2 peningkatan akses peminjaman modal 
memiliki bobot 17%. Alternatif strategi ini dirasa kurang begitu 
dibutuhkan untuk diterapkan karena UKM sudah termasuk 
kedalam skala usaha yang besar dan cukup maju sehingga 
tidak susah dalam mendapatkan dana sebagai sumber modal. 
Peminjaman modal dibutuhkan saat UKM akan menambah 
kapasitas produksinya ataupun akan menggunakan teknologi 
terbaru yang membutuhkan mesin dan peralatan yang baru. 
Peminjaman modal tambahan dapat dibantu melalui Dinas 
Koperasi dengan mengikuti dan melengkapi ketentuan 
persyaratan yang sudah diberikan. Kemudahan dalam 
meminjam modal juga dapat membantu UKM untuk dapat 
menaikkan skala usahanya menjadi lebih tinggi lagi karena jika 
modal yang digunakan bertambah maka kapasitas produksi 
serta penjualan produknya meningkat. Peningkatan peminjaman 
modal dapat meminimalisir usaha mikro maupun kecil yang 
tidak berkembang karena kurangnya modal untuk menjalankan 
usaha. Modal adalah tiap-tiap hasil (produk) yang digunakan 
untuk menghasilkan produk selanjutnya yang harus dikeluarkan 
diawal untuk jangka waktu yang panjang (Zulfikar, 2016). Para 
pengusaha dengan skala usaha mikro maupun kecil 
memerlukan tambahan modal dari pihak luar baik dari 
pemerintah maupun berupa pinjaman usaha (Evelyn, 2007). 
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     Tidak adanya masalah dalam hal modal menunjukkan bahwa 
suatu usaha sudah stabil dalam penjualan produknya dan 
memiliki mitra yang baik dalam membantu berkembangnya 
usaha tersebut. Peningkatan kemitraan diperlukan untuk 
membantu dalam pemasaran produk maupun penyediaan 
bahan baku serta pengemas yang berkualitas. UKM anggota 
klaster 2 sudah memiliki mitra terutama dalam membantu 
pemasaran ataupun dalam penyediaan bahan baku serta 
kemasan yang sesuai dengan permintaan pemilik usaha. Hal ini 
dibuktikan dengan tingginya tingkat penjualan produk UKM 
bandeng asap anggota klaster 2 serta kualitas produk yang 
terbilang baik. Peningkatan kemitraan bukan prioritas dalam 
strategi pengembangan usaha karena UKM anggota klaster 2 
sudah dapat menjalankan usahanya dengan cukup baik. 
Peningkatan kemitraan usaha dapat membantu menangani 
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam suatu usaha 
(Mokhammad, 2012). Kemitraan mampu membantu usaha 
dalam meningkatkan produktivitas, tercapainya efisiensi kerja, 
adanya jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk 
terjaga, dan penanganan resiko usaha (Suardika, 2015). Pada 
klaster 1 dan klaster 2 beberapa pelaku usaha belum tergabung 
dalam anggota POKLAHSAR. Organisasi ini sebenarnya 
penting bagi setiap pelaku usaha karena dengan menjadi 
anggota organisasi tersebut pelaku usaha bisa mendapatkan 
informasi baru dan saling bertukar pikiran mengenai 
pengembangan usaha mereka. Diskusi yang dilakukan oleh 
setiap pelaku usaha dapat memberikan ilmu serta contoh 
secara langsung dari pelaku usaha lain yang sudah lebih maju. 
Untuk itu, tergabung dalam organisasi yang ada seperti 
POKLAHSAR penting untuk dilakukan oleh setiap pelaku usaha 
karena termasuk kedalam kemitraan yang bisa membantu 
mengembangan usaha yang mereka miliki. Alternatif-alternatif 
tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD Dinas 
terkait. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Sidoarjo (2013), tujuan dan sasaran dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 
– 2021 dibuat berdasarkan visi dan misi dari Dinas Kelautan dan 
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Perikanan Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan tujuan sebagai 
berikut: (1) meningkatnya prosentase produksi perikanan 
tangkap dan budidaya; (2) meningkatnya kualitas usaha 
perikanan dengan memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan 
Pengolahan); (3) meningkatnya konsumsi makan ikan bagi 
masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. 

4.5 Perbedaan Strategi pengembangan antara Klaster 1 dan 
Klaster 2 

     UKM anggota klaster 1 merupakan UKM dengan skala usaha 
mikro dimana hal ini dapat diketahui dari rata-rata penjualan 
UKM per tahun yaitu kurang dari Rp. 200.000.000,-. UKM 
anggota klaster 2 merupakan UKM dengan skala kecil dimana 
dapat diketahui dari rata-rata hasil penjualan per tahun UKM 
yaitu antara Rp. 200.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000,-
.perbedaan skala usaha pada UKM klaster 1 dan 2 
menyebabkan fokus dan prioritas strategi pengembangan antar 
klaster menjadi berbeda. Perbedaan strategi pengembangan 
antar klaster dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
     Perbedaan strategi pengembangan pada klaster 1 dan 
klaster 2 dapat dilihat pada Tabel 4.11. Strategi pengembangan 
klaster difokuskan berbeda karena klaster 1 dan klaster 2 
memiliki skala usaha yang berbeda. Perbedaan skala usaha 
menyebabkan sumber daya yang dimiliki kedua klaster berbeda 
terutama pada modal yang dimiliki. Usaha dengan rata-rata 
penjualan yang tinggi biasanya akan memiliki modal yang lebih 
besar untuk dapat melakukan proses produksinya lebih lanjut. 

Tabel 4.11 Perbedaan Strategi Pengembangan UKM Klaster 1 & 
Klaster 2 

No Klaster 1 Klaster 2 

1. Klaster 1 memiliki tingkat 
penjualan produk yang 
rendah, untuk dapat 
meningkatkan penjualan 
produk, dinas dapat 
melaksanakan pameran 
produk unggulan Kab. 

Klaster 2 memiliki tingkat 
penjualan produk yang cukup 
tinggi, dimana hal ini 
menunjukkan pemasaran 
anggota klaster 2 sudah bagus. 
Penigkatan penjualan tetap 
perlu dilakukan agar UKM 
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Sidoarjo yang wajib diikuti 
oleh UKM anggota klaster 1 
sehingga pihak Dinas dapat 
memantau penjualan serta 
pemasaran produk tersebut.  

anggota klaster 2 dapat 
berkembang dan dapat menjadi 
usaha dengan skala yang lebih 
besar. 
 

2. Pelatihan pekerja diperlukan 
agar pekerjanya bisa lebih 
meningkat kemampuannya 
dan dapat mengatasi 
kenaikan permintaan yang 
sewaktu-waktu bisa terjadi 
mengingat jumlah pekerja 
yang dimiliki sedikit (<5). 

Pengembangan SDM tetap 
diperlukan meskipun jumlah 
tenaga kerj yang dimiliki sudah 
cukup banyak (>5), hal ini untuk 
membuat kemampuan tenaga 
kerja lebih baik lagi terutama 
saat akan menggunakan 
teknologi baru sehingga tenaga 
kerja siap menggunakannya. 

3. Salah satu pengembangan 
teknologi dengan mesin dan 
peralatan modern adalah 
menggunakan lemari 
pengasapan. Bandeng asap 
akan memiliki tampilan yang 
bagus dan menarik karena 
panas yang digunakan dapat 
diatur berbeda saat 
menggunakan tungku 
pengasapan dari batu bata. 
Pemberian tanggal 
kadaluarsa, nomor PIRT, 
serta nomor BPOM pada 
kemasan produk juga 
merupakan cara untuk 
meningkatkan standarisasi. 

Pemberian tambahan 
keterangan informasi 
kandungan gizi serta label halal 
dapat membantu peningkatan 
standarisasi. Perbaikan desain 
kemasan juga dapat dilakukan 
karena area pemasaran produk 
klaster 2 ini luas sehingga 
dibutuhkan kemasan yang lebih 
baik untuk dapat menjaga 
kualitas bandeng asap. 

 
4.6 Implikasi Manajerial      

     Berdasarkan hasil penelitian terbentuk 2 klaster UKM 
bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing klaster 
yang terbentuk memiliki strategi pengembangan yang berbeda, 
maka dapat diberikan implikasi manajerial kepada UKM 
bandeng asap di Kabupaten Sidoarjo yang diharapkan dapat 
membantu pengembangan UKM yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Perbedaan Strategi Pengembangan UKM Klaster 1 & Klaster 2 
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1. Pengembangan anggota UKM klaster 1 dapat dicapai 
dengan menggunakan teknologi serta mesin dan 
peralatan modern. Penggunaan teknologi serta mesin 
modern akan meningkatkan standar maupun kualitas 
produk yang dihasilkan. Kualitas yang meningkat 
berbanding lurus dengan penjualan sehingga UKM 
tersebut dapat berkembang dengan lebih baik. Cara 
yang bisa dilakukan yaitu dengan mencoba 
menggunakan mesin pengasapan listrik atau lemari asap 
untuk menggantikan fungsi dari pengasapan tradisional 
yang menggunakan batu bata. Hal ini dapat membuat 
hasil bandeng asap lebih matang secara merata juga 
memiliki warna dan kenampakan yang bagus. 
Penggantian penggunaan batok kelapa  dengan serbuk 
kayu sebagai bahan bakar pengasapan juga dapat 
dilakukan karena akan membuat aroma serta rasa dari 
produk bandeng asap lebih enak. Penggunaan sealer 
untuk kemasan juga dapat diterapkan oleh UKM dimana 
mesin sealer dapat membantu menambah umur simpan 
dari produk tersebut.  

2. Peningkatan standarisasi produk pada produk UKM 
klaster 1 difokuskan pada produk bandeng asap dan 
pada kemasan produk tersebut. Peningkatan 
standarisasi dapat dicapai dengan memilih bahan baku 
yang baik dan berkualitas, melakukan proses produksi 
sesuai dengan standar yang ditentukan dan menjaga 
kebersihan sekitar tempat produksi, serta tidak 
menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi 
kesehatan konsumen. Peningkatan standarisasi juga 
dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh UKM. Hal ini sejalan dengan 
tujuan yang ingin dicapai oleh klaster 1 dimana SDM 
ataupun pekerja dengan kemampuan serta keahlian 
yang baik dapat menghasilkan produk dengan kualitas 
yang baik juga. Perbaikan kemasan produk bandeng 
asap tidak dilakukan karena modal yang dimiliki pemilik 
usaha rendah. 
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3. Peningkatan standarisasi produk pada anggota UKM 
klaster 2 difokuskan pada kemasan dari produk karena 
standarisasi pada produk bandeng asap sudah baik. 
Peningkatan standarisasi pada kemasan produk dapat 
dilakukan dengan cara mencantumkan tanggal 
kadaluarsa, label halal, nomor PIRT, nomor BPOM, serta 
nilai kandungan gizi dimana hal tersebut dapat menjadi 
informasi bagi konsumen tentang produk tersebut. 
Informasi yang jelas akan membuat konsumen yakin 
bahwa produk yang akan mereka beli tersebut aman dan 
memiliki kualitas yang baik. Penggunaan kemasan 
vacuum juga bisa diterapkan untuk membuat produk 
bandeng asap lebih awet.  

4. Peningkatan standarisasi produk dapat dilakukan 
dengan melakukan pengembangan SDM salah satunya 
dengan cara pelatihan. Pelatihan yang dilakukan bisa 
berupa pelatihan tentang produksi, bimtek, 
pemngemasan, dan lain sebagainya. Pelatihan 
merupakan kegiatan yang cukup penting dilakukan oleh 
suatu usaha untuk dapat meningkatkan pengetahuan 
serta kemampuan dari para pekerja sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan produktvitas dari UKM. 
Pelatihan tersebut dapat diikuti oleh pemilik maupun 
karyawan UKM disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan 
yang diinginkan. Pelatihan dapat dilakukan secara 
individu atau dengan mengikuti kegiatan yang diadakan 
oleh dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Dinas 
Koperasi.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

     Pengklasteran UKM bandeng Asap di Kabupaten Sidoarjo 
dilakukan dengan menggunakan metode K-means Clustering 
dimana hasil yang didapatkan terbentuk 2 klaster. Klaster 1 
merupakan UKM bandeng asap yang termasuk dalam usaha 
dengan skala mikro (UKM Sumber Rejeki dan UKM Bandeng 
Asap Kartini) sedangkan klaster 2 merupakan UKM yang 
termasuk dalam skala usaha kecil (UKM Bu Djalil, UKM  Bu 
Sunnah, dan UKM Bunda Food). UKM anggota Klaster 2 
memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi serta jumlah tenaga 
kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan UKM anggota 
klaster 1. 
     Strategi Pengembangan UKM Bandeng Asap di Kabupaten 
Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (FAHP), pada UKM anggota 
klaster 1 dilakukan dengan cara pengembangan teknologi 
produksi dengan mesin dan peralatan modern seperti 
menggunakan alat pengasapan listrik serta menggunakan 
mesin sealer untuk meningkatkan fungsi kemasannya. Strategi 
pengembangan untuk UKM anggota klaster 2 dilakukan dengan 
peningkatan standarisasi produk seperti penggunaan bahan 
baku dengan kualitas yang baik, menjaga kebersihan tempat 
produksi, serta penggunaan bahan kemasan yang baik 
sehingga membuat produk dapat memiliki umur simpan yang 
lebih lama.  

5.2 Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian hal-hal yang dapat disarankan 
adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UKM bandeng asap di Kab. Sidoarjo dapat 
berproduksi dengan lebih baik lagi dan memperhatikan 
standar-standar yang sesuai sehingga produk yang 
dihasilkan dapat memiliki kualitas serta penampilan yang 
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menarik. Kualitas dan penampilan yang menarik akan 
menarik minat beli konsumen terhadap produk tersebut. 
Selain itu inovasi serta cara pemasaran bagi produk 
harus bisa ditingkatkan kembali untuk meningkatkan 
penjualan sehingga tujuan suatu usaha untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dapat 
tercapai 

2. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sidoarjo lebih 
memperhatikan UKM produksi bandeng asap karena 
sampai sekarang masih belum terbentuk klaster yang 
baik. Tidak semua pemilik UKM bandeng asap 
tergabung dalam asosiasi maupun data dalam dinas, hal 
tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan 
pemantauan lebih lanjut agar setiap UKM yang ada 
dapat berkembang dan meningkatkan ekonomi daerah. 
Bagi Dinas Koperasi seharusnya bisa lebih 
memudahkan pihak UKM dalam meminjam dana demi 
kepentingan investasi usaha mereka sehingga UKM 
yang mereka bangun tersebut dapat terus berlanjut dan 
berkembang. 



87 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustina, S., Budiarso, W. Dan Sri, G. 2011. Analisis 
Kebijakan dalam Usaha Meningkatkan Pangsa 
Pasar Global Suku Cadang Otomotif dengan 
Pendekatan Sistem Dinamika. Jurnal Teknik Industri. 
Vol.1(1). Hal: 1-15. 

Alfiana,T., Santosa, B. Dan Barakbah, A.R. 2012 Analisa 
Perbandingan Metode Hierarchial Clustering, K-
means dan Gabungan Keduanya dalam Cluster 
Data (Studi Kasus: Problem Kerja Praktek Jurusan 
Teknik Industri ITS). Jurnal Teknik ITS. Vol.1(1). Hal: 
521-526 

Amah, N. 2013. Bank Syariah Dan Umkm Dalam 
Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: 
Suatu Kajian Literatur. Jurnal Akutansi dan 
Pendidikan. Vol.2(1). Hal: 48-55 

Andayani, S. 2007. Pembentukan cluster dalam Knowledge 
Discovery in Database dengan Algoritma K‐Means. 

Semnas Matematka dan Pend. Matematika. Hal: 1-10  

Anshori, Y. 2012. Pendekatan Triangular Fuzzy Number 
Dalam Metode Analytic Hierarchy Process. Jurnal 
Ilmiah Foristek. Vol.2(1). Hal: 126-136 

Ardiansyah, I.B. 2014. Upaya Peningkatan Volume Penjualan 
Sepeda Motor Yamaha Melalui Periklanan. Jurnal 
Administrasi Bisnis. Vol.15(1). Hal: 1-8 

Ariani, N. Dan Ayu, S. 2013. Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, 
Bantuan Modal Usaha dan Teknologi Terhadap 
Produktivitas Kerja UMKM di Jimbaran. E-Journal 
Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.2(2). 
Hal: 102-107. 

Arifin, I. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi. PT. Setia 
Purnama Inves. Bandung 



88 
 

Arto, A. Dan Hutomo, B.S. 2013. “Enam Pilar Insektisida” 
Kebijakan Pengembangan dan Penguatan UMKM 
Berbasis Kerjasama Kemitraan dengan Pola CSR 
Sebagai Strategi Peningkatan Peran Pemerintah 
dan Perusahaan Untuk Menjaga Eksistensi UMKM 
dalam MEA 2015. Economics Development Analysis 
Journal. Vol.2(2). Hal: 97-110 

Asih, R., Murti, T.W. dan Haryadi, F.T. 2013. Dinamika 
Pengembangan Klaster Industri Persusuan Di 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Buletin 
Peternakan. Vol.37(1). Hal: 59-66 

Asroni dan Adrian, R. 2015. Penerapan Metode K-Means 
Untuk Clustering Mahasiswa Berdasarkan Nilai 
Akademik Dengan Weka Interface Studi Kasus Pada 
Jurusan Teknik Informatika UMM Magelang. Jurnal 
Ilmiah Semesta Teknika. Vol.18(1). Hal: 76-82 

Asroni. Dan Adrian, R. 2015. Penerapan Metode K-Means 
Untuk Clustering Mahasiswa Berdasarkan Nilai 
Akademik Dengan Weka Interface Studi Kasus Pada 
Jurusan Teknik Informatika UMM Magelang. Jurnal 
Ilmiah Semesta Teknika. Vol.18(1). Hal:76-82 

Azis, M., Mintarti, S. dan Nadir, M. 2015. Manajemen Investasi. 
Deepublish. Yogyakarta 

Buffa, E.S. 2001. Manajemen Produksi atau Operasi, Jilid 1. 
Erlangga, Jakarta. 

Churchill, G.A. 2001. Dasar-Dasar Riset Pemasaran. Erlangga. 
Jakarta. 

Darmanto, E. Noor, L. dan Nanik, S. 2014. Penerapan Metode 
AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk 
Menentukan Kualitas gula Tumbu. Jurnal Simetris. 
Vol: 5(1). Hal: 75-82 

Djodjobojo, C. dan Hendra, N. 2014. Pengaruh Orientasi 
Kewirausahaan, Inovasi, dan Keunggulan Bersaing 



89 
 

terhadap Kinerja Pemasaran Usaha Nasi Kuning di 
Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol.2(3). Hal: 1214-1224. 

Djumhariyanto, D. 2011. Analisis Penentuan Prioritas 
Variabel Klaster Industri Genteng Untuk 
Penyusunan Strategi Pengembangan Klaster 
Dengan Menggunakan Analisa Faktor (Studi Kasus 
Industri Genteng Di Kab. Jember. Jurnal Ilmiah 
Teknik Mesin. Vol.4(1). Hal: 84-91 

Ediyanto., Mara, M.N dan Satyahadewi, N. 2013. 
Pengklasifikasian Karakteristik Dengan Metode K-
Means Cluster Analysis. Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan 
Terapannya. Vol.2(2). Hal: 133-136 

Evelyn, L. 2007. Analisa Pengaruh Kredit Pemodalan dan 
Faktor-faktor Internal terhadap Pendapatan 
Pengusaha Kecil yang Menjadi Nasabah Penerima 
Kredit BPR Gunung Ringgit KKP Ranugrati 
Kecamatan KedungKandang Kota Malang. 
http//www.yangky.us/ijcc/pdf/ijcc413pdf. Diakses Pada 
23 Maret 2013. 

Farida, F.I., Syarief, R., dan Djohar, S. 2014. Strategi 
Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut Yang 
Berkelanjutan Di Kawasan Minapolitan Kabupaten 
Sumba Timur. Jurnal Manajemen dan Agribisnis. 
Vol.11(3). Hal: 172-183 

Fauzi, S. 2013. http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/berita/146-
profil-komoditas-ikan-bandeng. Diakses pada 10 
Maret 2017 pukul 13.10 

Febriyana. 2011. Analisis Klaster K-Means dan K-Median 
Pada Data Indikator Kemiskinan. Skripsi Sains dan 
teknologi 

Frisdiantara, C. dan Mukhklis, I. 2016. Ekonomi 
Pembangunan. Lembaga Penerbitan Universitas 
Kanjuruhan Malang. Malang 

http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/berita/146-profil-komoditas-ikan-bandeng
http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/berita/146-profil-komoditas-ikan-bandeng


90 
 

Gasperz, V. 2005. Production Planning and Inventory 
Control. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi. Kanisius. 
Yogyakarta. 

Gilarso, T. 2004. PengantarIlmu Ekonomi Makro. Kanisius. 
Yogyakarta 

Hadi, S. 2016. Teknologi Bahan. ANDI OFFSET. Yogyakarta 

Hafiludin. 2015. Analisis Kandungan Gizi Pada Ikan Bandeng 
yang Berasal dari Habitat Yang Berbeda. Jurnal 
Kelautan. Vol.8(1). Hal: 37-44 

Halim, A. 2003. Analisis Investasi. Salemba Empat. Jakarta. 

Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Andi Offset. 
Yogyakarta 

Hanim, W., Iriani, Y. Dan Utarsij, H. 2012. Pengembangan 
Klaster Bisnis Usaha Kecil Dan Menengah Dengan 
Menggunakan Analisis Swot. Jurnal Manajemen. 
Vol.2(1). Hal: 373-387 

Harris, Y. 2014. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 
terhadap Kinerja Karyawan PT. Interyasa Cabang 
Pekanbaru. Jurnal RAT. Vol.3(3). Hal: 535-542. 

Hartono, H. Karyana, H. dan Marshella, M. 2012. Pengaruh 
Strategi Pemasaran terhadap Peningkatan 
Penjualan Pada Perusahaan dengan Menerapkan 
Alumni dan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
Sebagai Objek Penelitian. Jurnal Industri. Vol.3(2). 
Hal: 882-897 

Heizer, J.2004. Manajemen Operasi. Penerbit Salemba Empat. 
Jakarta. 

Herjanto, E. 2006. Manajemen Operasi. Grasindo. Jakarta 



91 
 

Hikam, M.A.S. 1997. Kinerja dan Produktifitas Tenaga Kerja 
di Sektor Industri. LIPI. Jakarta. 

Irawan, H. 2002. 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. PT. Elex 
Media Komputindo. Jakarta 

Istijanto. 2005. Riset Sumber Daya Manusia. PT. Gramedia 
Pustaka Utama. Jakarta 

Jauhari, J. 2010. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-
Commerce. Jurnal Sistem Informasi. Vol.2(1). Hal: 
159-168 

Kanzunnudin, M. 2009. Konsep Penjualan Versus Konsep 
Pemasaran. Fokus Ekonomi. Vol.4(2). Hal: 1-8 

Karib, A. 2012. Analisis Pengaruh Produksi, Investasi dan 
Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
Pada Sektor Industri Sumatera Barat. Jurnal 
Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.3(3). Hal: 53-74 

Kodrat, D.V. dan Indonanjaya, K. 2010. Manajemen Investasi. 
Graha Ilmu. Yogyakarta. 

Komarudin, R. 2016. Strategi Pengambilan Keputusan dalam 
Pemilihan Media Iklan Menggunakan Fuzzy AHP. 
Jurnal Pilar Nusa Mandiri. Vol.12(1). Hal: 29-36 

Kumiady, R dan Wira, M. 2013. Sistem Perbandingan dan 
Penyediaan Informasi Kendaraan Mobil dengan 
Metode AHP. Jurnal Ultima Info. Vol: 4(1). Hal: 28-33. 

Kustiyah, E. 2009. Pengaruh Promosi terhadap Volume 
Penjualan Produk Baru Produsen PT. Tiga Raksa 
Satria. Jurnal Paradigma. Vol.6(2). Hal: 33-44. 

Lenzun, J. James, D. dan Decky, A. 2014. Pengaruh Kualitas 
Produk, Harga, dan Promosi Terhadap Kepuasan 
pelanggan Kartu Prabayar telkomsel. Jurnal EMBA. 
Vol.2(3). Hal: 1237-1245. 



92 
 

Lestari, E.P. 2010. Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan 
Menegah Melalui Platform Klaster Industri. Jurnal 
Organisasi dan Manajemen. Vol.8(2). Hal: 146-157 

Mankiw, N.G. 2006. Makroekonomi Edisi 6. Erlangga. 
Surabaya. 

Martodireso, S. dan Suryanto, W.A. 2002. Agribisnis 
Kemitraan Usaha Bersama. Kanisius. Yogyakarta 

Medriosa, H. 2014. Metode Cluster Analysis. Jurnal 
Momentum. Vol.16(2). Hal: 18-25 

Minarsih, M. Dan A, Fathoni. 2015. Pengaruh Modal, Kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi 
Terhadap Pemberdayaan UKM. Jurnal Universitas 
Padjajaran. Vol.1(3). Hal: 5-21. 

Mokhamad, T. dan Hartono. 2011. Model Pengembangan 
Usaha Kecil Menengah Berbasis Potensi Ekonomi 
Masyarakat. Jurnal Wiga. Vol.1(1). Hal: 1-12 

Muhyi, H.A., Muttaqin, Z. dan Nirmalasari, H. 2016. HR Plan & 
Strategy (Strategi Jitu Pengembangan Sumber 
Daya Manusia. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Munir, J.B., Rukmi, H.S. dan Bakar, A. 2015. Strategi 
Pengembangan Ukm Tepung Mocaf Cv. Karunia 
Maha Cipta Menggunakan Matriks Perumusan 
Strategi. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional. 
Vol.3(3). Hal: 86-98 

Murtidjo, B.A. 2002. Budidaya dan Pembenihan Bandeng. 
Kanisius. Yogyakarta. 

Norhikmah., Rumini. Dan Henderi. 2013. Metode Fuzzy AHP 
dan AHP Dalam Penerapan Sistem Pendukung 
Keputusan. Seminar Nasional teknologi Informasi dan 
Multimedia. Vol.9(1). Hal: 31-39 



93 
 

Nuraini, U dan Kurniawan, A.W. 2002. Penerapan Metode 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process Pada 
Penetapan Supplier Obat. Jurnal Teknik Industri. 
Vol.4(2). Hal: 82-88 

Pakarti, A.B., Imrona, M. dan Hidayati, H. 2008. Analisis Dan 
Implementasi Metode Fuzzy AHP dan Topsis Untuk 
Rekomendasi LPK Pelaksana Proyek Pelatihan 
(Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja Kota 
Samarinda). Jurnal Manajemen dan Komunikasi. 
Vol.1(1). Hal: 21-30 

Papilo, P dan Bantacut, T. 2016. Klaster Industri Sebagai 
Strategi Peningkatan Daya Saing Agroindustri 
Bioenergi Berbasis Kelapa Sawit. Jurnal Teknik 
Industri. Vol.11(2). Hal: 87-97 

Pracoyo, T.K. dan Pracoyo, A. 2006. Aspek Dasar Ekonomi 
Mikro. PT. Grasindo. Jakarta 

Pradana, C.A.P., Domai, T. dan Suwondo. 2014. Peran Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Dalam 
Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai 
Produk Unggulan Daerah.  Jurnal Administrasi Publik. 
Vol.2(1). Hal: 95-101. 

Pratama, M. H. 2015. Strategi Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi 
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 
Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Pengujian Kendaraan Bermotor). Jurnal Kebijakan 
dan Manajemen Publik. Vol.3(3). Hal: 90-99 

Primyastanto dan Firdaus, M. 2015. Pengembangan 
Agribisnis Ikan Bandeng Pada Kelompok Usaha 
Otak-Otak dan Pengasapan Bandeng di Sidoarjo. 
Jurnal Inovasi dan Penggunaan Teknologi. Vol.1(1). 
Hal: 1-8 



94 
 

Purnomowati, I., Hidayati, D. dan Saparinto, C. 2007. Ragam 
Olahan Bandeng. Kanisius. Yogyakarta 

Purwono, J., Sugyaningsih, S. Dan Putri, R.T. 2015. Strategi 
Pengembangan Bisnis Rumah Tempe Indonesia Di 
Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat. Jurnal Neo-Bis. 
Vol.9(1). Hal: 60-72 

Rachmat, B. 2005. Modal Ventura, Cara Mudah 
Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah. Ghalia 
Indonesia. Bogor 

Rangkuti, F. 2005. Business Plan Teknik Membuat 
Perencanaan Bisnis dan Analisa Kasus. PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

Rangkuti, F. 2009. Strategi Promosi yang Kreatif dan 
Analisis Kasus Integrated Marketing 
Communication. PT. Gramedia Pustaka Utama. 
Jakarta 

Rangkuti, F. 2011. SWOT Balanced Scorecard. PT. Gramedia 
Pustaka Utama. Jakarta 

Rini, A.S. 2010. Sukses Buka Toko Kelontong. Media 
Pressindo. Yogyakarta 

Rosiatun, A., Widiharih, T. Dan Safitri, D. 2010. Analisis 
Klaster Untuk Segmentasi Pemirsa Program Berita 
Sore Stasiun Tv Swasta. Media Statistika. Vol.3(2). 
Hal: 93-102 

Salim, J. 2011. 108 Tanya Jawab Investasi dan Bisnis 
Properti. Transmedia Pustaka. Jakarta Selatan  

Santoso, S. 2006. Menggunakan SPSS Untuk Statistik 
Multivariat. Elex Media Komputindo. Jakarta 

Santoso, S. 2010. Statistik Multivariat. Elex Media 
Komputindo. Jakarta.  



95 
 

Sanusi. 2015. Faktor Penentu Keberhasilan UMKM Pada 
Klaster Bordir dan Konveksi Kudus. Jurnal 
Iqtishadia. Vol.8(1). Hal: 41-58. 

Selang, C.A.D. 2013. Bauran Pemasaran dan Pengaruhnya 
Terhadap Loyalitas Konsumen Pada fresh Mart 
Bahu Mall Manado. Jurnal EMBA. Vol.1(3). Hal: 71-80 

Sihono, T. 2005. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Upaya 
Mengatasi Pengangguran. Jurnal Economia. Vol.1(1). 
Hal: 70-85 

Sihono, T. 2005. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Upaya 
Mengatasi Pengangguran. Jurnal Economia. Vol.1(1). 
Hal: 70-87 

Simamora, B. 2005. Analisis Multivariat Pemasaran. PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

Sohdianata, H.K. dan Sushermanto. 2011. Penerapan 
Algoritma K-Means  Untuk Menetapkan Kelompok 
Mutu Karet. Jurnal Progresif. Vol.7(2). Hal: 731-780 

Sonatha, Y dan Meri, A. 2010. Penerapan Metode AHP dalam 
Menentukan Mahasiswa Berprestasi. Jurnal Poli 
Rekayasa. Vol.5(2). Hal: 128-130 

Sriyana, J. 2010. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan 
Menengah (Ukm): Studi Kasus Di Kabupaten 
Bantul. Simposium Nasional. Hal: 79-104 

Stewart, G. 2005. ManajemenPenjualan. Erlangga. Jakarta 

Suardika, P. I, Ambarwati. dan I, Made. 2015. Efektifitas 
Kemitraan Usaha Ternak Sapi Potong terhadap 
Pendapatan Petani-peternak di Kabupaten Timur 
Tengah Utara Provinsi nusa Tenggara Timur. Jurnal 
Manajemen Agribisnis. Vol.3(2). Hal: 155-162. 

Subagyo, A. 2008. Studi Kelayakan. PT. elex Media 
Komputindo. Jakarta 



96 
 

Sudaryo, Y. Dan Yudanegara, A. 2017. Investasi Bank dan 
Lembaga Keuangan. CV. Andi Offset. Yogyakarta 

Sugiarto., Herlambang, T., Brastoro., dkk. 2007. Ekonomi 
Mikro. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. BeePress. 
Yogyakarta 

Sukandar, N.K. 2014. Penerapan Metode Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process (Fahp) Dalam Penilaian Kinerja 
Pegawai. Jurnal UPI. Vol.1(2). Hal: 18-27 

Sukesti, F dan Nurhayati. 2015. Strategi Pengembangan UKM 
Melalui Peningkatan Modal Kerja dengan Variabel 
Intervening Pengembangan Bisnis pada UKM 
Makanan Kecil di Kota Semarang. Jurnal Research 
University. Vol.2(1). Hal: 207-216  

Sulistijowati, R. 2011. Mekanisme Pengasapan Ikan. UNPAD 
Press. Bandung. 

Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model 
Pemberdayaan. Gaya Media. Yogyakarta. 

Sumayang, L. 2003. Manajemen produksi dan Operasi 
Salemba Empat. Jakarta 

Sutadji, S.P. 2010. Perencanaan dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia. Dee Publish. Yogyakarta 

Sutopo, I. 2015. Analisis Efektivitas Model Penumbuhan 
Klaster Industri Kecil Berbasis Bisnis. Jurnal 
Dinamika Akutansi. Vol.4(2). Hal: 161-168. 

Tilon, D.A. 2013. Pelatihan dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Pada Restoran A&W di City of 
Tomorrow Surabaya. Jurnal Agora. Vol.1(3). Hal: 1-9. 

Tohar, M. 2000. Membuka Usaha Kecil. Kanisius. Yogyakarta. 



97 
 

Triasmoko, D., Mukzam, M. D. dan Nurtjahjono, G. E. 2014. 
Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan. Jurnal Aministrasi Bisnis. Vol.12(1). Hal: 1-
10 

Viarani, S.O. dan Zadry, H.R. 2015. Analisis pemilihan 
Pemasok Dengan Metode Analitycal Hierarchy 
Process Di Proyek Indarung VI PT. Semen Padang. 
Jurnal Teknik Industri. Vol.14(1). Hal: 55-70 

Wahyono, T. 2002. MembuatSendiri Program Akutansi.PT. 
Elex Media Komputindo. Jakarta 

Wahyudi, E. 2010. Strategi Peningkatan Akses Pasar dan 
Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan. 
Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.23(3). Hal: 196-205 

Wahyuni, S. dan Hartati, S. 2012. Sistem Pendukung 
Keputusan Model Fuzzy AHP Dalam Pemilihan 
Kualitas Perdagangan Batu Mulia. IJCCS. Vol.6(1). 
Hal: 43-54 

Wether, J and W, Davis. 1996. Human Resources Personal 
Management, Fifth Edition. Mc Graw-Hill Inc. New 
York. 

Yingmin, Z. Analysis of Industrial Clusters in China. CRC 
Press. New York 

Yudantara, I.K.G. 2006. Mengubah Ketidakpastian Menjadi 
Peluang. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta 

Zimmerer, T.W. dan Scarborough, N.M. 2005. Kewirausahaan 
dan Manajemen Usaha Kecil.Salemba Empat. Jakarta 

Zuana, C. I., Swasto, B. Dan Susilo, H. 2014. Pengaruh 
Pelatihan Kerja dan Lingkungan kerja Karyawan 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Jurnal 
Administrasi Bisnis. Vol.7(1). Hal: 1-9 



98 
 

Zulfikar. 2016. Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan 
Statistika. Deepublish. Sleman. 

 

 

 

 


	BAGIAN DEPAN.pdf (p.1-19)
	BAB I.pdf (p.20-25)
	BAB II.pdf (p.26-43)
	BAB III.pdf (p.44-55)
	BAB IV.pdf (p.56-103)
	BAB V.pdf (p.104-105)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.106-117)

