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RINGKASAN 

 

Frans Benotius Arsang Wijaya, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya, November 2017, Modal Sosial Pengusaha dalam Pengembangan 

Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung, Dosen Pembimbing Ibu Ir. Ismu Rini Dwi 

Ari, MT., Ph. D dan Bapak Gunawan Prayitno, SP., MT., Ph.D. 

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah mengembangkan suatu kawasan 

sentra Industri Keripik Pisang yang berada di Jalan Pagar Alam Kelurahan Gunung Agung 

Kecamatan Langkapura kota Bandar Lampung. Pembangunan kawasan ini bertujuan 

sebagai tempat wisata kuliner sekaligus kawasan berkumpulnya industri rumah tangga 

yang mengolah dan memasarkan keripik yang menjadi ungulan kota Bandarlampung. 

Adanya interaksi dan kerjasama tertentu antara pelaku UKM dengan pekerja dan rekan 

mereka masing-masing, menunjukan bahwa setiap pelaku UKM memiliki modal yang 

berupa modal sosial. Untuk itu perlu adanya informasi terkait modal sosial yang terdapat 

pada sentra industri keripik pisang Bandar Lampung. Metode Analisis yang digunakan 

untuk mengetahui modal sosial tersebut adalah Social Network Analysis. Social Network 

analysis pada penelitian ini merujuk pada penelitian Ari et al (2013) dengan menghitung 

tingkat partisipasi, densitas dan sentralitas. Berdasarkan Analisa tersebut didapatkan bahwa 

pengusaha sentra industri keripik pisang berada pada tipologi bridging social Capital. 

Bridging social capital secara umum dapat memberikan efek yang positif didalam 

pengembangan sentra industri keripik pisang. 

Hingga tahun 2016 di sentra industri keripik pisang Bandarlampung masih terdapat 

beberapa permasalahan yaitu kemampuan teknis dan manejerial pengusaha tidak 

meningkat, dilihat dari belum berjalannya proses produksi dan pemasaran secara efektif,  

kemajuan teknologi dan informasi tidak dimanfaatkan oleh pengusaha dimana belum ada 

pengusaha yang melakukan penjualan dengan memanfaatkan teknologi internet, 

menggunakan alat manual dan sederhana dilihat dari hanya 1 dari 24 pengusaha yang 

menggunakan alat produksi modern, dan pada saat-saat tertentu kesulitan untuk mencari 

bahan baku pisang. Dalam pengembangannya diperlukan strategi dalam pengembangan 

sentra industri keripik pisang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

Berdasarkan analisa akar masalah dan akar tujuan maka didapatkan enam alternatif yang 

digunakan untuk mengatasi permaslahan yang ada di sentra industri keripik 



 

 

 

pisang Bandarlampung yaitu Pelatihan Tenaga Kerja dan Manajemen, Meningkatkan 

kualitas dan diversifikasi produk, , Meningkatkan Sarana dan Prasarana, Memperkuat 

Permodalan, Membangun relasi dan  Meningkatkan Promosi. Keenam alternatif tersebut 

lalu dipilih prioritasnya dalam pengembangan sentra industri. Prioritas diperoleh 

menggunakan metode analytical hierarchy process yang didapatkan prioritas secara 

berututan yaitu meningkatkan sarana dan prasarana (A3) dengan nilai 0,217, membangun 

relasi (A5) dengan nilai 0,205, meningkatkan promosi (A6) dengan nilai 0,188, 

memperkuat permodalan (A4) dengan nilai 0,157,  pelatihan tenaga kerja dan manajemen 

(A1) dengan nilai 0,133, meningkatkan kualitas produksi (A2) dengan nilai 0,100.  

Kata Kunci : Analisa Hierarki Proses, Analisa Jaringan Sosial, Sentra Industri. 



 

 
 

SUMMARY 

 

Frans Benotius Arsang Wijaya, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of 

Engineering, Brawijaya University, November 2017, Social Capital Of Entrepreneurs In 

Developing Banana Chips Industrial Center Area In Bandarlampung, Academic 

Supervisor Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT., Ph. D and Gunawan Prayitno, SP., MT., Ph.D. 

 The local government of Bandar Lampung City has built a industrial center area of 

Banana Chips Industry located in Pagar Alam Street, Gunung Agung village, Langkapura 

Sub-district, Bandar Lampung. The purpose of development in this area is culinary tourism 

as well as as well as the household industry that processes and sells the chips that become 

icon product of Bandar Lampung. There are certain interaction and cooperation between 

entrepreneurs, their employees and their colleagues indicate that every entrepreneur has 

social capital. Therefore, it is needed to have information related to social capital in a 

industrial center area of Banana Chips Industry in Bandar Lampung. Analysis method 

used to know the social capital is Social Network Analysis. Social Network Analysis in this 

study is refers to research by Ari et al (2013) by calculating the rate of participation, 

density and centrality. Based on the analysis, social capital of the entrepreneurs of banana 

chips industry industrial center area is bridging social capital. Bridging social capital 

gives positive effect to the development of banana chips industrial center area. 

 Until 2016 there were still some problems in the development of banana chips 

industrial center area in Bandarlampung there were technical and managerial capabilities 

of entrepreneurs do not increase, judging from the process of production and marketing do 

not effectively work, technological advances and information are not utilized by 

entrepreneurs, who have not use internet technology to sale the product, using manual and 

simple tools that only one of twenty four entrepreneurs who use modern production 

equipment, and at certain times difficult to find banana raw materials. In its development 

banana chips industrial center area require strategies to overcome the problems. Based on 

root cause analysis dan root purpose analysis, six alternatives are used to overcome the 

existing problem in banana chips industrial center area in Bandarlampung there are labor 

and management training, improving production quality, increasing facility and 

infrastructure, strengthening capital, building relation and increasing promotion. The six 

alternatives are then selected by priority in the development of industrial centers. Priority 



 

 
 

gained from analytical hierarchy process method which is strategic to increase the 

facilities and infrastructure (A3)  0,217, build relation (A5) 0,205, Increase promotion 

(A6) 0,188, capital strengthening (A4) 0,157, the training of manpower and management 

(A1) 0,133, increase the production quality (A2) 0,100. 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Industrial centers area, Social Network 

Analysis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri nasional memiliki visi pembangunan untuk membawa Indonesia menjadi 

sebuah negara industri yang kuat, sehat, dalam dan berkeadilan; berdaya saing tinggi di 

tingkat global; dan berbasis inovasi dan teknologi yang mendukung Kebijakan Industri 

Nasional (KIN) 2015-2019 yaitu arahan kebijakan dalam melaksanakan Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Sektor industri merupakan sektor 

utama dalam perekonomian Indonesia dan salah satu sektor industri yang memberikan 

kontribusi terbesar adalah industri pengolahan (Kemenperin, 2015). Sektor Industri 

memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional. Sektor industr i 

menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada 

masyarakat dan menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. RIPIN memiliki tujuan 

sebagai berikut: meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, serta industr i 

hijau; menjamin kepastian berusaha, memiliki persaingan yang sehat,  mencegah pemusatan 

atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau perseorangan yang merugikan 

masyarakat; membuka kesempatan usaha dan memperluas kesempatan kerja; dan 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (Kemenperin, 

2015). 

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu komponen sektor pengolahan 

yang mempunyai sumbangan cukup besar terhadap upaya menciptakan lapangan kerja baru 

dan membuka kesempatan masyarakat untuk berusaha yang kemudian bertujuan untuk  

memeratakan pendapatan. Usaha-usaha mandiri tersebut diwujudkan dalam industri- industr i 

berskala kecil yang dirintis masyarakat mulai dari industri kerajinan tangan hingga industr i 

makanan atau industri kecil lainnya. Industri ini biasanya memanfaatkan bahan-bahan yang 

murah dan mudah dijumpai di sekitar sebagai bahan bakunya. Seperti halnya industr i 

keripik, di mana industri ini memanfaatkan hasil pertanian lokal, seperti pisang, singkong, 

talas, dan umbi-umbian sebagai bahan baku utama pembuatan keripik.  

Berdasarkan RTRW Kota Bandarlampung 2011-2030, Pemerintah Daerah Kota 

Bandarlampung  telah  mengembangkan  suatu  kawasan  sentra Industri Keripik Pisang yang  
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berada di Jalan Pagar Alam Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura kota 

Bandarlampung. Pembangunan kawasan industri ini bertujuan sebagai tempat wisata kuliner 

sekaligus kawasan berkumpulnya industri- industri rumah tangga yang mengolah dan 

memasarkan keripik yang menjadi ungulan kota Bandarlampung. Sentra industri keripik di 

Jalan Pagar Alam Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura Kotamadya 

Bandarlampung pada tahun 2008. Pembangunan Sentra Industri Keripik bertujuan sebagai 

tempat wisata kuliner sekaligus sebagai kawasan kumpulan industri rumah tangga yang 

mengolah dan memasarkan keripik yang menjadi unggulan Kota Bandarlampung. Pada awal 

berdirinya, Sentra Industri Keripik ini terdiri dari 16 (enam belas) pengusaha keripik dan 

hingga saat ini jumlahnya mencapai 34 (tiga puluh empat) pengusaha.  

Pengusaha keripik pisang di kawasan tersebut merupakan mitra binaan perusaha an, 

tetapi ada juga yang berupa usaha mandiri. Perusahaan yang membina sentra industr i 

tersebut adalah PT. Perkebunan Nusantra VII (Persero) dan PT Telkom. PTPN VII telah 

membina sejak tahun 2008 sementara PT. Telkom baru melakukan program kemitraan 

dengan sentra industri keripik pisang pada tahun 2016. Program kemitraan adalah program 

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh serta mandiri melalui 

pemanfaatan dana dari laba Badan Usaha Milik Negara dan pelatihan untuk pengembanan 

usaha kecil. Program kemitraan dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan potensinya serta peran dan partisipasi masyarakat pada wilayah tersebut. 

Program Kemitraan merupakan jawaban dari salah satu tanggung jawab BUMN yaitu 

tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan dengan turut aktif memberikan bimbingan 

dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina 

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandarlampung Tahun 

2016 dapat diperoleh informasi bahwa UMK di kawasan Sentra Industri Keripik Jl. Pagar 

Alam Bandarlampung yang berjumlah 34 usaha mampu menghasilkan keripik rata-rata 

sebanyak 330 kg per minggu per usaha dengan harga rata-rata Rp. 50.000,00 per kg.  

Menurut Syarief (2004) kelemahan umum industri skala kecil, diantaranya: usaha keluarga 

dengan modal terbatas, tidak memiliki manajemen dan perencanaan usaha yang jelas, 

menggunakan teknologi dan peralatan sederhana, tidak memiliki akses langsung ke 

konsumen, egois dan kurang memiliki rasa kebersamaan, kurang memiliki komitmen dan 

etika bisnis, tidak memiliki kemandirian usaha (tingkat ketergantungannya tinggi), 
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umumnya tidak memiliki budaya bisnis dan minim atau kesulitan akses informas i. 

Permasalahan ini didukung dengan penelitian oleh Apriyani (2014) yang menyatakan bahwa 

pada sentra industri keripik pisang Bandarlampung masih terdapat beberapa permasalahan 

yaitu kemampuan teknis dan manejerial pengusaha tidak meningkat, dilihat dari belum 

berjalannya proses produksi dan pemasaran secara efektif,  kemajuan teknologi dan 

informasi tidak dimanfaatkan oleh pengusaha dimana belum ada pengusaha yang melakukan 

penjualan dengan memanfaatkan teknologi internet, menggunakan alat manual dan 

sederhana dilihat dari hanya 1 dari 24 pengusaha yang menggunakan alat produksi modern, 

dan pada saat-saat tertentu kesulitan untuk mencari bahan baku pisang. Berdasarkan 

permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya strategi yang dapat mencegah maupun 

menanggulangi permasalahan pada kawasan sentra industri keripik pisang. Strategi dibuat 

dengan memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana, peraturan dan rencana terkait sentra 

industri sehingga sentra industri keripik pisang Bandarlampung dapat berkembang sinergis. 

Sentra Industri Keripik Pisang di Bandarlampung pada tahun 2011 sudah memilik i 

32 UMKM, tetapi hanya 12 pengusaha saja yang aktif dalam pengelolaan KUB dan 

membangun jaringan yang baik dengan pemerintah dan BUMN yang menjadi kemitraan 

(Jeni Wulandari, 2012). Sampai pada tahun 2016 jumlah pengusaha yang aktif dalam 

kegiatan KUB Telo Rezeki hanya terdapat 12 pengusaha dari jumlah 34 UMKM. 

Permasalahan tersebut akan menyebabkan adanya hambatan bagi para pengusaha untuk 

melakukan pengembangan sentra industri.  Permasalahan tersebut berkaitan dengan fungs i 

kelembagaan sebagai tempat untuk bertukar pikiran antar pengusaha bagi pengembangan 

industri, akses bagi pemerintah  maupun kemitraaan dalam memberikan bantuan atau 

informasi, berisi norma yang harus disepakati oleh anggota serta membantu mencari solusi 

atas permasalahan yang terjadi di keripik pisang. Berdasarkan permasalahan tersebut 

sehingga diperlukan adanya analisa utuk mengetahui  permasalahan sosial yang terjadi pada 

pengusaha di sentra industri keripik pisang. Permasalahan tersebut diuraikan dengan 

mengidentifikasi tipologi modal sosial yang ada pada masyarakat sehingga akan diketahui 

bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan berdasarkan ciri-ciri tipologi modal sosial pada 

pengusaha di sentra industri. 

Adanya interaksi dan kerjasama tertentu antar pengusaha UKM dengan rekan mereka 

masing-masing, menunjukan bahwa setiap pelaku UKM memiliki modal yang berupa modal 

sosial. Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya 

interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas (Lubis, 2012). Pengusaha 

membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, namun seringkali modal yang 
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diperhatikan hanya modal finansial, modal sumberdaya dan teknologi seringkali dijadikan 

sebagai acuan utama untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Pengusaha sering 

mengesampingkan keberadaan modal sosial sebagai salah satu indikator yang juga berperan 

secara ekonomi untuk meningkatkan kelancaran dan efisiensi kegiatan usaha (Hapiz, 2015).  

Modal sosial yang berupa rasa percaya, norma dan jaringan, menjadi modal yang 

harus diperhatikan oleh pelaku UKM (Hapiz, 2015). Kepercayaan, norma dan jaringan 

sangat penting keberadaannya di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepercayaan atau 

rasa saling percaya menjadi hal yang penting keberadaannya dalam kegiatan usaha karena 

akan mewujudkan interaksi yang positif, yang saling menguntungkan satu sama lain 

mencapai tujuan bersama. Kehadiran norma juga menjadi sangat penting dalam kegiatan 

usaha. Adanya aturan, nilai-nilai atau kesepakatan yang dipahami bersama, akan 

mewujudkan aktivitas ekonomi yang sehat, yakni yang tidak merugikan, akan tetapi saling 

menguntungkan satu sama lain. Keberadaan jaringan juga tidak kalah pentingnya, dalam 

usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dibutuhkan jaringan. Keberadaan jaringan 

akan membantu memperluas cakupan wilayah pemasaran suatu produk. Dengan begitu, 

usaha akan menjadi lebih berkembang dan besar skalanya, sehingga hasil yang didapat pun 

akan lebih besar tentunya. Modal sosial pada penelitian ini diidentifikasi dengan 

menggunakan social network analysis (SNA). Penulis menggunakan analisa ini karena SNA 

mampu mencirikan modal sosial pada pengusaha dengan menghitung tingkat partisipas i, 

densitas dan sentralitas. Social Network Analiysis dapat memetakan hubungan antar relasi 

dan memberaikan informasi hubungan interaksi antar pengusaha. Social Network Analysis 

akan membantu menjawab permasalahan yang terjadi pada kelembagaan dengan melihat 

potensi-potensi yang terdapat pada kelembagaan saat ini sehingga proses pengembangan 

sentra industri dapat berjalan secara efektif. 

Tiga dimensi pembangunan terdiri dari tiga hal, yaitu dimensi pembangunan 

manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan 

kewilayahan. Pembangunan karakter dan mental menjadi salah satu prioritas utama dalam 

pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi pada seluruh komponen masyarakat, sehingga 

akan dihasilkan pengusaha di sentra industri yang kreatif, punya etos bisnis, inovatif, mampu 

mengambil risiko; berdedikasi, kerja keras, disiplin, taat aturan dan paham terhadap karakter 

usaha tempatnya bekerja; masyarakat yang tertib dan terbuka yang dapat menjadi modal 

sosial yang positif bagi pembangunan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

masyarakat (Bappenas, 2016). Modal sosial sesungguhnya adalah modal yang bisa 

digunakan dalam dunia usaha atau aktivitas ekonomi, sebagaimana modal lainnya, yakni 
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finansial, sumberdaya (SDA dan SDM) dan pemanfaatan teknologi. Modal Sosial juga 

diharapkan dapet menangani masalah belum terbentuknya kolaborasi yang baik antar 

pemerintah, pengusaha, cendikiawan dan masyarakat (civil society) untuk mendukung 

timbulnya kreativitas dan inovasi bagi para pelaku industri (Sutapa, 2014). Berdasarkan hal 

tersebut diharapkan pengusaha lebih memperhatikan aspek modal sosial dalam usaha yang 

mereka jalankan. Berdasarkan latar belakang tersebut diharapkan adanya peningkatan 

pemahaman akan peran dan fungsi modal sosial dalam sebuah usaha, yang jika dimanfaatkan 

secara optimal dapat mengembangkan sentra indusri keripik pisang di Bandarlampung.  

1.2 Identifikasi Masalah 

1 Tingkat Partisipasi pada kelembagaan merupakan bagian dari modal sosial 

pengusaha di sentra industri yang bila berjalan dengan baik akan memberikan 

manfaat berjalannya sebuah kegiatan lebih optimal dengan swadaya yang aktif dari 

pengusaha baik berupa ide atau tenaga. (Syahra, 2003). Sudah terdapat Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) yang bernama KUB Telo Rezeki, yang sampai tahun 2011 

sudah mencapai 32 UMKM tetapi hanya 12 pengusaha saja yang aktif dalam 

pengelolaan KUB dan membangun jaringan baik dengan pemerintah maupun BUMN 

pembina kemitraan dan lembaga lainnya untuk membantu pengembangan kawasan 

(Jeni Wulandari, 2012). Permasalahan tersebut masih berlanjut hingga tahun 2016, 

pengusaha yang aktif pada tahun 2016 berjumlah 12 Pengusaha dari 34 Pengusaha 

yang terdapat di sentra industri keripik pisang yang akan mengakibatkan fungsi dari 

kelembagaan tidak berjalan optimal dalam pengembangan sentra industri (Hasil 

Survei, 2016).  

2 Permasalahan yang dihadapi Pengusaha di sentra industri keripik pisang 

Bandarlampung adalah kemampuan teknis dan manejerial pengusaha tidak 

meningkat, kemajuan TI tidak dimanfaatkan oleh pengusaha, menggunakan alat 

manual dan sederhana, pada saat-saat tertentu kesulitan untuk mencari bahan baku 

pisang (Marlinda Apriyani, 2014), Permasalahan ini masih berlanjut hingga tahun 

2016 (Hasil Survei, 2016). 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tipologi modal sosial pengusaha di sentra Industri keripik pisang 

Bandarlampung? 

2. Bagaimana prioritas pengembangan sentra industri keripik pisang Bandarlampung 

berbasis modal sosial? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi tipologi modal sosial pengusaha di sentra Industri keripik pisang 

Bandarlampung. 

2. Menentukan prioritas pengembangan sentra industri keripik pisang Bandarlampung 

berbasis modal sosial. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Pemerintah 

a. Dapat dijadikan sebagai masukan perencanaan strategis dalam pengembangan 

sentra industri Keripik Pisang Bandarlampung 

2. Masyarakat 

a. Dapat meningkatkan wawasan serta minat masayarakat terhadap potensi sosial 

yang dimiliki di lokasi terkait 

b. Dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan 

sentra industri keripik pisang Bandarlampung  

3 Mahasiswa 

a. Dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melihat potensi sosial 

masyarakat suatu kawasan sentra Industri.  

b. Dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan perencanaan 

dan pengembangan suatu sentra industri 

c. Dapat bermanfaat sebagai media latihan dalam penelitian serta sebagai motivas i 

dalam penelitian berikutnya. 

1.6 Ruang Lingkup 

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah adalah Kawasan Sentra Industri Keripik Kota 

Bandarlampung ini terletak di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Gunung 

Agung, Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung, atau biasa 

dikenal sebagai Gang PU. Lokasi wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Kelurahan Gunung Agung memiliki batas administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Ratu dan kelurahan Gunung Terang 

Sebelah Timur : Kecamatan Wayhalim dan Kelurahan Kedaton 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Karang Barat 

Sebelah Barat : Kelurahan Langkapura Baru dan Kelurahan Gunung Terang 
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1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi pada penelitian modal sosial pengusaha dalam pengembangan 

sentra industri keripik pisang adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi tipologi modal sosial pada pengusaha di sentra industri keripik 

pisang Bandarlampung dengan menggunakan metode analisa jaringan sosial (social 

network analysis) berdasarkan teori Wasserman dan Faust (2009) yang terdiri dari 

pengukuran tingkat partisipasi masyarakat, densitas, dan sentralitas (degree, closeness, 

dan betweenes) dalam kegiatan kelembagaan yang terdapat pada sentra industri dan 

kegiatan pelatihan yang pernah diadakan untuk pengembangan sentra industri keripik 

pisang. Penulis penggunakan metode social network analysis karena metode tersebut 

dapat mencirikan modal sosial pada pengusaha-pengusaha di kawasan sentra industr i. 

dengan menghitung tingkat partisipasi, densitas dan sentralitas. Social Network 

Analiysis dapat memetakan hubungan antar relasi dan memberikan informas i 

hubungan interaksi antar pengusaha. 

2. Merumuskan prioritas pengembangan sentra indusri keripik pisang Bandarlampung 

dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dilakukan 

terhadap enam expert choice yaitu perwakilan dari KUB Telo Rezeki, Bappeda Kota 

Bandarlampung, Disperindag Kota Bandarlampung, Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Lampung, PTPN VII dan PT. Telkom dengan menilai kriteria sentra industr i 

yang terdapat pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan 

Sentra Usaha Kecil Dan Menengah dan Buku Petunjuk teknis penilaian, klasifikas i 

dan pembinaan One Village One Product (OVOP) oleh Kementrian Perindustr ian.  

Kriteria yang dipilih adalah kriteria yang terkait dengan modal sosial. Selanjutnya 

melakukan penilaian alternatif pengembangan sentra industri yang terdapat pada 

penelitian Jeni Wulandari (2012) terkait Strategi Pengembangan Sentra Industri 

Keripik Pisang Bandarlampung. Pengembangan sentra industri pada penelitian ini 

adalah pengembangan sentra industri yang mencakup pengembangan fisik seperti 

meningkatkan sarana dan prasarana sentra industri serta teknologi dalam peningkatan 

kualitas produksi dan pengembangan non fisik yaitu peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, manajemen dan kelembagaan pada sentra industri. 

3. Mengidentifikasi implikasi modal sosial terhadap prioritas pengembangan sentra 

industri keripik pisang dengan input tipologi modal sosial berdasarkan hasil analisa 

jaringan sosial serta prioritas pengembangan berdasarkan hasil analisa AHP oleh 
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expert choice. Implikasi modal sosial terhadap pengembangan sentra industr i 

diidentifikasi dengan melihat teori yang dikemukakan oleh para ahli yang disesuaikan 

dengan kondisi empiris sentra industri saat ini. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian “Modal Sosial Pengusaha dalam 

Pengembangan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung” ialah sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan dalam penelitian berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka pemikiran serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka berisi tentang kumpulan teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian  

Metode penelitian berisi metode dan alur yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari metode pengumpulan data, metode sampling, metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian, diagram alir dan desain survei.  

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang gambaran umum, data yang diperoleh dari survei primer, survei 

sekunder, analisis data, dan arahan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan penelit ian.  

BAB V  Penutup 

Berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penelit ian. 

Selain itu, peneliti juga memberikan saran dan arahan rekomendasi terhadap 

pengembangan sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 



 

 
 

 

 

Gambar 1.1 Peta Wilayah Studi 
Sumber: Survei Primer, 2016 
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1.8 kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2.  

 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2017 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Sektor Industri 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

perindustrian yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 

barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

Pengertian industri menurut Kartasapoetra (2000), adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan 

perekayasaan industri. Menurut Nursid (1981), bahwa industri sebagai suatu sistem yang 

merupakan perpaduan subsistem manusia dan subsistem fisis. Tersedianya lahan, bahan 

mentah atau bahan baku dan sumber daya energi sebagai subsistem fisis yang sangat 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu industri. Secara definisi lokasi industr i 

bisa diartikan sebagai suatu lokasi/tempat dimana aktifitas produksi akan diselenggarakan, 

sedangkan aktifitas produksi bisa dinyatakan sebagai sekumpulan aktifitas yang diperlukan 

untuk merubah satu kumpulan masukan (human resoursces, materials, energy, informas i, 

dll.) menjadi produk keluaran (finished product atau services) yang memiliki nilai lebih.  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang industri tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan. 

2.2 Karakteristik Subsistem Kegiatan Industri 

2.2.1 Karakteristik Subsistem Kegiatan Input Industri 

Subsistem kegiatan input industri meliputi perencanaan pengelolaan sarana produksi, 

bahan baku dan teknologi pengelolaan  industri, serta penyediaan sumber daya. Karakteristik 

yang diperlukan dalam mengidentifikasi bahan baku pengelolaan industri yaitu bagaimana 

ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Dalam 

mengidentifikasi teknologi pengelolaan industri memerlukan identifikasi kebutuhan 

teknologi yang akan digunakan mulai dari kegiatan input sampai dengan output. Dalam 

penyediaan sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber 
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daya energi, berkaitan dengan bagaimana dan pengelolaan sumber daya manusia dan sistem 

penyediaan sumber daya energinya, di mana lokasi bahan bakunya, serta berapa jarak bahan 

baku menuju lokasi industri. 

Subsistem input industri pada penelitian ini penulis menjelaskan bahan baku, 

teknologi dan penyediaan sumber daya untuk menjelaskan kondisi subsistem input di sentra 

industri keripik pisang Bandarlampung pada saat dilakukan penelitian. 

2.2.2 Karakteristik Subsistem Kegiatan Proses Industri 

Karakteristik subsistem kegiatan proses industri terdiri dari sarana dan sarana 

penunjang kegiatan industri, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan. 

Analisis deskriptif subsistem proses industri terdiri dari kelancaran proses industri yang 

didukung adanya sarana prasarana penunjang, ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk 

meningkatkan produktivitas hasil produksi, dan peningkatan pendapatan yang ditimbulkan 

oleh adanya peningkatan hasil produksi. Analisis deskriptif ini meliputi : 

1. Sarana prasarana penunjang, menganalisis mengenai potensi sarana dan  prasarana  

penunjang  dalam  tahap  proses  produksi  suatu industri yang merupakan aspek yang 

berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Adapun yang dianalisis adalah 

ketersediaan dan jenis sarana pengelolaan proses produksi industri di wilayah studi, 

perolehan sarana pengelolaan industri yang menunjang proses produksi dan peranan 

pemerintah dalam menyediakan sarana pengelolaan industri di wilayah studi. 

Kemudian menganalisis ketersediaan dan kondisi prasarana pengelolaan industri di 

wilayah studi yang meliputi prasarana jalan, prasarana listrik, dan prasarana air 

bersih. 

2. Sumber  Daya  Manusia,  menganalisis  mengenai  potensi  SDM dalam mengolah 

hasil industri, sistem SDM yang mengelola hasil industri dan peranan pemerintah 

dalam mengembangkan SDM untuk mengelola hasil industri di wilayah studi. 

 Kondisi subsistem proses industri di sentra industri dalam penelitian ini dijelaskan 

dengan melihat kondisi sarana dan prasarana dan proses pengolahan sistem industri dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan untuk di sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 

2.2.3 Karakteristik Subsistem Kegiatan Output Industri 

Karakteristik subsistem kegiatan output industri meliputi hasil produk sektor industr i, 

proses pemasaran produk, distribusi hasil produksi, dan proses penanganan limbah industr i. 

Tujuan dari dilakukannya analisis karakteristik subsistem kegiatan output industri adalah 

untuk mengetahui kegiatan indutri pada tahap output pemasaran produk dan penanganan 

limbah akibat aktivitas industri terkait. 
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Untuk menjelaskan subsistem kegiatan ouput industri pada penelitian ini penulis 

menjelaskan hasil produk sektor industri, proses pemasaran produk dan proses penangan 

limbah industri pada sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 

2.2.4 Karakteristik Subsistem Kegiatan Penunjang Industri 

Karakteristik sebuah subsistem dalam kegiatan penunjang industri meliputi sistem 

kelembagaan, Sumber Daya Manusia (ketenagakerjaan), serta modal produksi. Karakteristik 

tersebut diidentifikasi dengan menggunakan analisis deskriptif untuk kemudian diketahui 

potensi maupun masalah terkait dengan variabel yang ada. 

1. Sistem kelembagaan, karakteristik yang diperlukan dalam identifikasi sistem 

kelembagaan dalam suatu sektor industri meliputi jumlah maupun jenis lembaga 

yang terlibat dengan sistem produksi dalam sektor industri, peran dan fungsi masing-

masing lembaga terkait, serta keterkaitan antar setiap lembaga yang menjalankan dan 

terlibat dalam sistem produksi suatu sektor industri. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya manusia terkait dengan ketenagakerjaan 

yang terserap dalam sebuah sektor industri di suatu wilayah. Selain tingkat 

penyerapan tenaga kerja, variabel sumber daya manusia juga membahas terkait 

dengan kualitas tenaga kerja yang ada. Untuk menganalisis ketenagakerjaan dalam 

sektor industri tersebut, maka harus dapat mengidentifikasi jumlah tenaga kerja usia 

produktif yang bekerja di dalam sektor industri tersebut, tingkat ketersediaan tenaga 

kerja dalam pengembangan sektor industri, jenis serta intensitas pelatihan yang 

diberikan untuk membekali para tenaga kerja, serta jumlah pendapatan yang diterima 

oleh tenaga kerja yang ada di sebuah sektor industri.  

3. Modal produksi, modal industri merupakan sebuah variabel yang terkait pula dengan 

input (tahapan awal) dari suatu sistem produksi. Untuk menganalisisnya, dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan investas i 

(tingkat penanaman modal) untuk sektor industri di suatu daerah, maupun sistem 

pengolahan dan pemanfaatan modal dengan cara yang efektif dan efisien. 

Pada Penelitian ini penulis menjelaskan kelembagaan yang terdapat sentra industr i 

untuk menjelaskan karakteristik subsistem output industri di sentra industri keripik pisang 

Bandarlampung. 

2.3 Pengertian Industri Kecil dan Industri Menengah 

Industri Kecil dan Menengah tergolong batasan Usaha Kecil dan Menengah menurut 

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka 

batasan Industri Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut: 
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A. Industri Kecil 

Industri Kecil adalah kegiatan 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 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). 

Menurut BPS, Industri kecil memiliki batasan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. 

Menurut kementrian industri dan perdagangan, usaha yang mempunyai nilai aset(tidak 

termasuk tanah dan bangunan ) dengan aset kurang dari 200 juta rupiah disebut industri kecil. 

Menurut undang - undang industri kecil tahun 1995 kementrian usaha kecil dan menengah 

serta bank indonesia, usaha berskala kecil adalah usaha yang mempunyai modal kurang dari 

200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki penjualan kurang dari 1 

milyar rupiah per tahun 

B. Industri Menengah 

Industri Menengah adalah kegiatan 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 Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 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). Menurut BPS, Industri kecil memiliki batasan jumlah tenaga kerja sebanyak 

20-99 orang. 

Teori ini digunakan untuk mengklasifikasikan industri yang dilakukan oleh 

pengusaha yang terdapat di sentra industri. Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud 

dengan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang 

dasar menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang 

jadi, dengan jumlah pekerja sebanyak 5 sampai 19 orang termasuk pengusaha. Industri 

menengah adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar 

menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi,  

dengan jumlah pekerja sebanyak 20 sampai 99 orang.  
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2.4 Faktor-faktor yang menentukan Perkembangan Industri Kecil 

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung perkembangan 

industri kecil. Menurut Munizu (2012) faktor internal dan faktor eksternal yang menentukan 

perkembangan industri kecil tersebut adalah: 

A. Faktor Internal 

1. Bahan Baku 

Bahan baku disebut juga bahan dasar yang dipergunakan untuk memproduksi suatu 

barang. Menurut Mulyadi (1980) bahan baku atau bahan mentah merupakan bahan 

yang membentuk bagian integral dari produk jadi. Bahan Baku yang diolah dalam 

perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, pembelian impor atau 

dari pengolahan sendiri. Hal hal yang berkaitan dengan bahan baku selama satu 

periode: 

a. Jumlah kebutuhan bahan baku selama satu periode 

b. Kelayakan harga barang 

c. Kontinuitas persediaan barang 

d. Kualitas bahan baku  

e. Sifat bahan baku 

f. Biaya pengangkutan bahan baku 

2. Modal 

Modal merupakan faktor produksi yang khas, merupakan barang hasil produksi yang 

dapat digunakan sebagai input faktor bagi proses produksi berikutnya. Modal Fisik 

dalam bentuk pabrik, peralatan, dan persediaan berlainan dengan modal keuangan 

seperti uang, saham , dan obligasi (Samuelson dan William D, 1997) 

3. Tenaga Kerja 

Berdasarkan Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

4. Teknologi 

Teknologi merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan organisasi untuk 

mentransformasikan sumber-sumber daya menjadi produk atau jasa. (Kristina, 2010) 
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5. Pemasaran 

Sebagai suatu proses sosial dan manjerial yang membuat individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan 

pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. (Kotler, 2001) 

B. Faktor Eksternal 

1. Kelembagaan 

Kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota 

masyarakat maupun organisasi/instansi yang saling mengikat yang dapat 

menentukan hubungan antar manusia/organisasi maupun instansi yang diwadahi 

dalam suatu instansi/organanisasi/jaringan dan ditentukan faktor pembatas dan 

pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun infomal guna 

mengendalikan perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan 

bersama. 

2. Kebijakan pemerintah  

Pemerintah diharapkan bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha 

industri kecil menengah dalam hal produksi hingga pemasarannya yang memilik i 

daya saing antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, agar tidak terjadi proses 

perebutan pangsa pasar dalam memasarkan hasil produksinya. 

 Faktor internal dan eksternal perkembangan industri kecil diatas dijelaskan untuk 

memberikan gambaran umum terkait kondisi atau karakteristik sentra industri pada saat 

dilakukan penelitian. 

2.5 Sentra Industri 

A. Pengertian sentra industri 

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pengertian Sentra Industri 

Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil 

dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis 

dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana 

penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta 

dikelola oleh suatu pengurus profesional. Menurut Surat Keputusan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM No: 32/Kep/M.UKM/IV/2002 tanggal 17 April 2002 tentang Pedoman 

Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM, Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan 

di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku yang 

sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan 

menjadi klaster. Sentra merupakan area yang lebih khusus untuk komoditas dalam kegiatan 
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ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana untuk 

berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah dan koperasi. Di kawasan sentra produk unggulan tersebut ada satu kesatuan 

fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan, serta 

sumber daya manusia yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah 

pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi. 

B. Kriteria produk unggulan 

Adapun Kriteria berkembangnya produk unggulan di suatu sentra unggulan antara 

lain (Hamzah, 2011): 

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal sehingga produknya dapat dijadikan 

keunggulan komparatif. 

2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar 

untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa maka fokus 

pengembangan kawasan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor. 

3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya 

sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil 

penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran selain didukung finansial yang 

cukup. 

5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan bahkan berkembang 

secara berkelanjutan. 

6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu daerah adalah 

produk-produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor. 

Sentra industri kecil menengah diartikan sebagai pusat kegiatan industri kecil menengah 

di suatu kawasan yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang 

sama/sejenis. Bentuk pengelolalan sentra harus mencakup:  

a. Kelembagaan dan tata laksana;  

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana sentra;  

c. Pengelolaan kualitas lingkungan;  

d.  Sistem informasi (data base system) dan website;  

e. Manajemen keuangan (investor, pajak, retribusi);  

f. Pembinaan elemen-elemen kegiatan utama proses produksi;  

g.  Manajemen pemasaran dan promosi produk-produk;  

h.  Manajemen pengendalian mutu. 
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Pengertian sentra industri digunakan sebagai evaluasi terhadap sentra industr i 

eksisting terkait pemenuhan kriteria-kriteria sentra industri. Berdasarkam pengertian dan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sentra industri adalah lokasi 

pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, 

menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, 

dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan 

potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. 

2.6 Interaksi Sosial 

Interaksi Sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan timbal balik antar 

pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok (Soekanto, 1983). Interaksi sosial 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial antara kelompok 

manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala 

terjadi benturan kepentingan diantara kepentingan masing masing individu maupun 

kelompok.  Walaupun orang-orang yang bertemu tersebut tidak saling berbicara atau tidak 

saling menukar tanda, interaksi sosial juga telah terjadi. Hal tersebut dikarenakan masing 

masing orang sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan perubahan dalam 

perasaan maupun syaraf  dari orang orang tersebut. Semua hal menimbulkan kesan didalam 

pikirang seseorang, sehingga menentukan tindakan yang akan dilanjutkan selanjutnya. 

(Soekanto, 1990). Secara umum, tidak dapat disangkali bahwa masyarakat mempunya i 

bentuk-bentuk struktural seperti kelompok kelompok sosial kebudayaan dan lembaga sosial 

yang mempunyai derajat dinamika tertentu  yang menyebabkan pola perilaku yang berbeda.  

Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial(yang 

meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan sumber daya 

yang ada. Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan 

memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan untuk kelangsungan hidup secara optimal (Arif, 2004) 

Modal Sosial terbentuk akibat adanya interaksi sosial pada masyarakat. Menurut 

pengertian diatas Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan timbal 

balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok. Pengertian interaksi sosial 

pada sub bab ini digunakan untuk menjelasan proses interaksi yang terjadi antar pengusaha 

di kawasan sentra industri keripik pisang. 

2.7 Modal Sosial 

James Coleman dalam Field (2005) mengartikan modal sosial (sosial capital) sebagai 

struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai 
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nilai baru. Menurutnya, modal sosial lemah oleh proses-proses yang merusak kekerabatan, 

seperti perceraian dan perpisahan, atau migrasi. Ketika keluarga meninggalkan jaringan-

jaringan kekerabatan mereka yang sudah ada, teman-teman dan kontak-kontak yang lainnya, 

maka nilai dari modal sosial mereka akan jatuh (Field,2005). 

Modal sosial atau Sosial Capital merupakan sumber daya yang dipandang sebaga 

investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya yang digunakan untuk  

investasi, disebut dengan modal. Modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial tidak 

diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang. 

Misalnya pada kelompok institusi keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat mengarah 

pada kerjasama. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola 

hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok,dengan ruang perhatian 

pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi 

norma kelompok. 

 
Gambar 2. 1 Tipologi Modal Sosial 
Sumber: Woolcock, 2004 

Menurut Lesser (2000), modal sosial sangat penting bagi komunitas, berikut 

merupakan manfaat menurut Lesser (2000):  

1. mempermudah akses informasi bagi angota komunitas;  

2. menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas;  

3. mengembangkan solidaritas;  

4. memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas;  

5. memungkinkan pencapaian bersama; dan 

6. membentuk perilaku kebersamaam dan berorganisasi komunitas 

Dalam kajian kajian modal sosial banyak menjatuhkan perhatian terhadap hubungan 

interaksi sosial atau hubungan antara kelompok masyarakat dengankelompok masyarakat 

lainnya. Dimensi dimensi lain pula yang menarik perhatian ialah mengenai tipologi modal 
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sosial, yaitu mengenai bagaimana pola pola interaksi beserta konsekwensinya antara modal 

sosial yang berbentuk bonding/eksklusif atau berbentuk bridging/inklusif.  

Woolcock (2004) menjelaskan tipologi modal sosial meliputi: 

1. Modal Sosial Terikat (Bonding Sosial Capital)  

Modal sosial terikat ini cenderung bersifat eksklusif, dimana sifat sifat yang 

terkandung hanya terbatas kepada interaksi masyarakat kelompok itu sendiri, konsep ide 

relasi serta perhatian lebih berinteraksi kedalam (inward looking) ragam masyarakat ini 

pada umumnya homogen. Kelompok masyarakat ini sering disebut sacred society.  

Sacred society mengedepankan dogma tertentu dan mempertahankan sifat dari 

masyarakat yang totalitarian, hierarchical serta tertutup. Dimana pola interaksi sehari 

hari mengedepankan norma yang menguntungkan anggota kelompok hierarki tertentu 

serta feodal. Walaupun kelompok masyarakat ini mempunyai keeksklusifan yang kuat 

namun tidak kuat untuk menciptakan modal sosial yang kuat.  

Walaupun masyarakat ini bersifat inward looking bukan berarti masyarakat ini tidak 

mempunyai modal sosial, modal sosial itu ada akan tetapi hanya mempunyai akses 

terbatas serta kekuatan yang terbatas pula dalam satu dimensi saja. Dimensi itu yakni 

kohesifitas dimana pola nilai yang melekat lebih tradisional.  

Menurut Hasbullah (2006) ciri ciri modal sosial terikat adalah sebagai berikut: 

a. Terikat/ketat, jaringan yang ekslusif 

b. Perbedaan yang kuat antara orang kami dan orang luar 

c. Hanya ada satu alternatif jawaban 

d. Sulit menerima arus perubahan 

e. Kurang akomadatif terhadap pihak luar 

f. Mengutamakan kepentingan kelompok 

g. Mengutamakan solidaritas kelompok 

2. Modal Sosial Menjembatani (Bridging Sosial Capital).  

Modal sosial yang menghubungkan adalah modal sosial yang bersifat inklusif yaitu 

membuka diri dari pengaruh luar. Modal sosial ini yang disebut sebagai asosiasi, grup, 

atau lebih umum kita menyebutnya masyarakat. Prinsip yang dianut berdasarkan 

keuniversalan tentang persamaan, kebebasan serta nilai-nilai kemajemukan, 

humanitarian. 

Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, 

penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain yang merupakan prinsip 

dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok, atau suatu masyarakat. Kehendak 
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kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berimpati terhadap 

situasi yang dihadapi orang lain, adalah merupakan dasar-dasar ide humanitarian. 

Bentuk modal sosial yang menjembatani (bridging sosial capital) umumnya 

mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan 

masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya 

bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinan perkembangan di banyak 

demensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan 

pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas 

hidup manusia akan meningkat dan bangsa menjadi jauh lebih kuat. 

Menurut Hasbullah (2006) ciri ciri modal sosial terikat adalah sebagai berikut: 

a. Terbuka. 

b. Memiliki jaringan yang lebih fleksibel. 

c. Toleran. 

d. Memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian 

masalah. 

e. Akomodatif untuk menerima perubahan. 

f. Cenderung memiliki sikap yang altruistik, humanitaristik dan universal 

 

Gambar 2. 2 Potensi Bridging Social Capital dalam Pembangunan 
Sumber: Hasbullah, 2006 

3. Modal Sosial yang Menghubungkan (Linking Sosial Capital) 

Modal sosial “linking” lebih memberikan perhatian kepada hubungan yang bersifat 

vertikal dengan kelembagaan dan pengambil keputusan. Modal sosial dikatakan sebagai 

linking ketika masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki hubungan jejaring 

terhadap pihak-pihak lain yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi 

misalnya: instansi pemerintah, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan, partai 

politik. 

Modal sosial (sosial capital) adalah struktur hubungan antar individu- individu yang 

memungkinkan mereka menciptakan nilai nilai baru, modal sosial lebih menekankan pada 
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potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar 

kelompok,dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir 

dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.  

Tipologi modal sosial pada sub bab ini dijelaskan untuk mengetahui tipologi modal 

sosial yang terdapat  pada pengusaha di sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 

Terdapat tiga tipologi modal sosial yaitu bonding social capital (terikat) konsep ide relasi 

serta perhatian lebih berinteraksi kedalam ragam masyarakat ini pada umumnya homogen. 

Kedua adalah bridging social capital (menjembatani) adalah modal sosial yang bersifat 

inklusif yaitu membuka diri dari pengaruh luar pada umumnya berasal dari kelompok 

masyarakat yang majemuk. Terakhir yaitu linking sosial capital  yaitu ketika masyarakat 

atau kelompok masyarakat memiliki hubungan jejaring terhadap pihak-pihak lain yang 

memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi. 

2.8 Social Network Analysis 

Social Network Analysis (SNA) atau analisis jaringan sosial didefinisikan sebagai 

pemetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi dalam sebuah kesatuan lembaga lokal 

yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, informasi dan beragam pelayanan sosial 

didalamnya (Yuliani, 2012). Social network adalah studi terhadap entitas sosial (misalnya 

peran seseorang dalam suatu organisasi) dan interaksi serta relasi antar entitas tersebut. 

Menurut Budi Susanto (2013), interaksi dan hubungan dapat dinyatakan dengan suatu 

jaringan atau graf, dimana setiap vertex (node) menyatakan suatu hubungan. Dari jaringan 

tersebut, dapat dipelajari strukturnya, peran, posisi, dan martabat dari setiap pelaku sosial. 

Pada penelitian ini social network analysis dilakukan dengan menghitung tingkat partisipas i, 

densitas dan sentralitas, teknik analisa jaringan sosial tersebut didapatkan dari penelit ian 

oleh Ari et al. (2013) terkait struktur sosial komunitas pengguna air bersih HIPPAM dan 

PDAM di Desa Toyomarto dan Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten 

Malang dan penelitan terkait modal sosial pada pengelolaan sumber daya air di dusun 

Sumberawan, Kabupaten Malang (2016). Berdasarkan pada penelitian tersebut didapatkan 

tiga indeks penghitungan dalam menghitung social network analysis yaitu penghitungan 

tingkat partisipasi,  penghitungan densitas dan penghitungan sentralitas. Analisa tersebut 

akan menghasilkan struktuir sosial sehingga didapatkan struktur, peran, posisi dari setiap 

pelaku sosial di masyarakat untuk menentukan tipologi modal sosial pada pengusaha di 

sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 

Wasserman dan Faust (2009) mendefinisikan jaringan social sebagai perspektif 

hubungan social masyarakat yang meliputi teori, model, dan aplikasi yang dinyatakan dalam 
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konsep relasional. Artinya, jaringan sosial didefinisikan oleh hubungan antara unit-unit 

dalam sebuah komponen dasar berupa sebuah jaringan dengan empat prinsip SNA sebagai 

berikut: 

1. Aktor dan tindakan dipandang sebagai hubungan yang saling tergantung satu sama 

lain dan tidak bersifat independen. Tindakan yang dilakukan responden dalam 

sebuah jaringan dianggap sebagai hubungan interpersonal antar responden yang akan 

berdampak satu dengan lainnya.  

2. Hubungan relasional antar aktor adalah jaringan untuk mentransfer sumber daya 

(baik material atau non material). Jaringan koneksi merupakan modal sosial, dan 

jaringan yang bersifat kaya dan terstruktur dengan baik dapat memberikan tingkat 

modal sosial yang tinggi untuk aktor dalam diri mereka. 

3. Model jaringan berfokus pada individu yang melihat lingkungan jaringan structura l 

sehingga dapat memberikan kesempatan untuk berbagai permasalahan pada tindakan 

yang terjadi terhadap individu. 

4. Model jaringan sosial menggambarkan struktur sosial (sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya) sebagai pola yang terbentuk dari hubungan antar aktor. 

Social Network Analysis adalah pemetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi 

dalam sebuah kesatuan lembaga lokal yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, 

informasi dan beragam pelayanan sosial didalamnya interaksi dan hubungan dapat 

dinyatakan dengan suatu jaringan atau graf, dimana setiap vertex (node) menyatakan suatu 

hubungan. Dari jaringan tersebut, dapat dipelajari strukturnya, peran, posisi, dan martab at 

dari setiap pelaku sosial.  Penelitian ini, memberikan fokus penelitian terhadap modal sosial 

masyarakat pengusaha sentra Industri Keripik Pisang dengan melakukan perhitungan pada 

tiga teknik analisa yang didapat dari hasil penelitian oleh Ismu Rini Dwi Ari et.al (2013). 

Tiga analisa tersebut adalah menghitung dan mengklasifikasikan tingkat partisipas i 

masyarakat, menghitung densitas / kerapatan hubungan, serta menghitung sentralitas untuk 

mengetahui modal sosial pengusaha keripik pisang sehingga didapatkan ciri tipologi modal 

sosial yang terdapat pada pengusaha di sentra industri keripik pisang Bandarlampung.  

2.8.1 Jaringan Afiliasi (Affiliation Network) 

Sebelum melakukan analisis utama dengan menghitung dan mengklasifikasi tingkat 

partisipasi, densitas, dan sentralitas masyarakat, terlebih dahulu dilakukan penyetaraan 

matriks mentah untuk diolah lebih lanjut. Jaringan afiliasi adalah data awal berupa jaringan 

dua mode antara satu set aktor dan koleksi himpunan data aktor (Wasserman dan Faust, 

2009). Selain itu, Wasserman dan Faust (2009) juga menggambarkan jaringan afilia s i 
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sebagai jaringan non-dyadic dimana hubungan afiliasi setiap aktor akan berkaitan dengan 

subset peristiwa ,dan setiap peristiwa untuk subset dari aktor akan saling berhubungan. 

Wasserman dan Faust (2009) mendefinisikan jaringan afiliasi sebagai himpunan 

aktor dilambangkan dengan 𝑁 = {𝑛𝑖 , 𝑛2 , … , 𝑛g} dan himpunan peristiwa dinotasikan 

dengan 𝑀 = {𝑚𝑖 , 𝑚2,… , 𝑚ℎ}. Dengan demikian, maka akan terdapat aktor dan peristiwa 

dalam penelitian jaringan afiliasi. Kemudian, jaringan afiliasi 1-mode dengan co-

memberships matriks, dinotasikan dengan 𝑋𝑁 = 𝐴𝐴′, baik value maupun relasi dengan 

format binari. 

Jaringan afiliasi pada penelitian ini adalah jaringan antara pengusaha yang terhimpun 

dalam sebuah lembaga yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Telo Rezeki. 

2.8.2 Rate of Participation 

Analisis rate of participation dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipas i 

masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dihitung menggunakan rumus 2-1 oleh 

Wasserman dan Faust (2009) 
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∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
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𝑎++
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∑ 𝑥𝑖𝑗
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𝑖=1

g  ....................................................................... (2-1) 

 Keterangan : 

g = node / responden 

h = jumlah kelembagaan 

𝑥𝑖𝑗
𝑁=Matrix primer dari responden i hingga j 

 Tingkat partisipasi dihitung untuk mengetahui seberapa sering pengusaha sentra 

industri keripik pisang mengikuti kegiatan kelembagaan dan pelatihan yang terdapat di 

sentra industri. Menurut Wahyudi (2012), peningkatan partisipasi masyarakat akan 

mengakibatan adanya peningkatan tanggung jawab masyarakat dalam mencapai 

keberhasilan suatu program yang dilakukan. 

 

Gambar 2. 3 Potensi partisipasi dalam keberhasilan sebuah program 
Sumber: Wahyudi, 2012 
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2.8.3 Density 

Analisis densitas dilakukan untuk mengetahui kerapatan dari hubungan responden 

dalam satu lokasi sentra industri. Menurut Wasserman dan Faust (2009) nilai densitas dalam 

sebuah hubungan antar responden di masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rata 

rata aktifitas yang terjadi oleh setiap pasang aktor. Nilai densitas juga dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar proporsi responden yang berbagi keanggotaan dalam setiap 

kelembagaan. Nilai densitas berada pada kisaran 0-1.  

Densitas dapat dihitung menggunakan rumus 2-2 dari Wasserman dan Faust (2009) 

sebagai berikut. 

∆(N) =
∑g

i=1
∑g

j=1
xij

N

g(g−1)
= 

2𝐿

g(g−1)
; i≠j .................................................................................. (2-2) 

Keterangan : 

∆(N)= Nilai densitas / kerapatan hubungan 

g  = node / responden yang mempunyai jaringan afiliasi dengan responden lainnya 

(g-1) = node / responden yang terisolasi 

xij
N=Matriks primer dari responden i hingga j 

L = jumlah garis yang menghubungkan responden 

 Densitas dihitung untuk mengetahui jumlah interaksi pengusaha yang terjadi dalam 

kegiatan yang terjadi dalam kegiatan kelembagaan dan pelatihan. Semakin besar nilai 

densitas maka semakin banyak interaksi yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Modal sosial 

yang berupa rasa percaya dapat dinilai dari nilai kerapatan, kerapatan menggambarkan level 

interaksi sosial diantara masyarakat dimana melalui seringnya interaksi yang terbangun 

maka terbangun rasa saling percaya pada masyarakat. Menurut Putnam, (1993) kepercayaan 

dapat memperlancar kerjasama, semakin besar tingkat kepercayaan maka semakin besar 

tingkat kemungkinan kerjasama. 

 

Gambar 2. 4 Potensi peningkatan densitas dalam peningkatan kerjasama  
Sumber: Putnam, 1993 
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2.8.4 Centrality 

Menurut Budi Susanto (2013) tujuan dari analisis jaringan sosial dengan 

menggunakan metode centrality pada suatu graf adalah untuk menemukan kekuatan dan 

pengaruh individu (node) yang paling berperan dalam sebuah jaringan sosial di masyarakat.  

Mengacu pada Wasserman dan Faust (2009), penelitian jaringan afiliasi sebagai 

hubungan nondirectional di mana baris ke- dari matriks X, (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2,… , 𝑥𝑖g), identik dengan 

kolom ke-i (𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … ,𝑥g𝑖). Dengan demikian, keunggulan aktor dalam jaringan didasarkan 

pada pola hubungan ini g-1 mungkin dalam matriks jaringan afiliasi, menentukan lokasi 

aktor. Selain itu, karena focus penelitian terdapat pada hubungan non directional, sejalan 

dengan Knoke dan Burt (dalamWasserman dan Faust, 2009), sentralitas merupakan indeks 

yang paling tepat untuk mendefinisikan lebih baik aktor pentingnya dengan mereka yang 

memiliki visibilitas lebih dan untuk memahami makna yang lebih baik konsep tersebut. 

Dengan demikian, untuk hubungan non directional, kita mendefinisikan sebuah aktor sentral 

sebagai salah satu yang terlibat dalam hubungan banyak, terlepas penerimaan (menjadi 

penerima) serta transmisi (menjadi sumber) hubungan terbanyak. Beberapa ukuran yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Degree centrality 

Berdasarkan pendapat Wasserman dan Faust (2009), perhitungan deegre centrality 

dilakukan untuk menemukan aktor yang menempati posisi penting karena mereka 

merupakan aktor dengan aktivitas tertinggi atau memiliki jumlah link yang 

terbanyak. Degree centrality mengukur aktivitas aktor, bahwa aktor harus sangat 

aktif yang memiliki indeks pusat maksimal. Aktor pusat dalam degree centrality 

harus mempunyai indeks sentralitas tertinggi untuk menjadi aktor pusat. Deegre 

centrality hanya fokus kepada ikatan yang terbentuk secara langsung dan dilihat dari 

seberapa banyak orang yang bisa mencapai aktor tersebut. Jadi, aktor utama 

berdasarkan degree centrality adalah aktor dengan jangkauan jaringan terluas, 

dengan rumus 2-3: 

𝐶𝐷
′ (𝑛𝑖) =

𝑑(𝑛𝑖)

g−1
..................................................................................................... (2-3) 

Keterangan : 

(𝑔 − 1) = jumlah responden yang terisolasi 

𝑑(𝑛𝑖)    = nilai sentralitas degree 

Xij = Xji  = matriks adjacent responden i hingga j dan sebaliknya 
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2. Closeness centrality 

Menurut Wasserman dan Faust (2009), perhitungan closeness centrality dilakukan 

untuk mengukur seberapa dekat jarak geodesik satu aktor terhadap semua aktor-aktor 

lain dalam sebuah jaringan. Jarak geodesik adalah jarak rata-rata antara satu node 

dengan semua node yang lain di jaringan. Ukuran ini menggambarkan kedekatan 

sebuah node ini dengan node lain.  Semakin dekat jarak geodesik, maka semakin 

terhubung aktor tersebut dengan aktor lainnya.  

Selanjutnya, Wasserman dan Faust (2009) menyatakan gagasan bahwa seorang aktor 

adalah aktor pusat jika aktor tersebut dapat dengan cepat berinteraksi dengan semua 

aktor lain, sehingga perhitungan sentralitas berdasarkan metode closeness centrality 

menyatakan bahwa responden dapat dikatakan sebagai aktor pusat apabila 

mempunyai jarak geodesik. Jadi, sentralitas seorang aktor berbanding terbalik 

dengan jarak geodesik. Dalam pengertian ini, kita dapat melihat bahwa ukuran 

Closeness Centrality tergantung pada kedua hubungan langsung dan tidak langsung, 

terutama untuk non-adjacency sepasang aktor. 

Jarak antara aktor i dan j , dinotasi kan sebagai 𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗) adalah jumlah baris dalam 

aktor menghubungkan geodesic i dan j, sebagai fungsi jarak dan itu adalah panjang 

setiap jalur lintasan terpendek antara aktor. Oleh karena itu, total jarak yang satu 

aktor terhadap semua aktor lainnya adalah ∑ 𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗)
g
𝑗=1 , di mana jumlah diambil 

atas semua j≠i. Dengan demikian, indeks kedekatan aktor seperti yang didefinis ikan 

oleh Wasserman dan Faust (2009) dalam rumus 2-4 berikut 

𝐶𝐶 (𝑛𝑖) = [∑ 𝑑(𝑛𝑖 ,𝑛𝑗)g
𝑗=1 ]

−1

 ............................................................................... (2-4) 

Keterangan : 

𝐶𝐶 (𝑛𝑖)= Nilai closeness centrality aktor i 

𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗)=Jarak aktor i dan j 

                   = Jumlah baris dalam aktor yang menghubungkan geodesic i dan j 

∑ 𝑑(𝑛𝑖 ,𝑛𝑗 )
g
𝑗=1 = Total jarak satu aktor terhadap aktor lainnya, j≠i 

 Pada closeness centrality aktor pusat tidak hanya dilihat berdasarkan hubungan yang 

terbentuk secara langsung, tapi juga dapat dilihat dari hubungan tidak langsung, yang 

melalui perantara, terutama ketika dua aktor tidak saling berdekatan dalam jaringan 

lokal yang terbentuk. Range hasil perhitungan closeness centrality berkisar antara 0-

1, semakin mendekati 1 artinya jarak yang dibutuhkan aktor tersebut untuk mencapai 
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aktor lain semakin pendek, sehingga menguatkan aktor tersebut untuk menjadi aktor 

pusat.  

3. Betweenness centrality 

Perhitungan betweeness centrality memperhitungan ukuran yang memperliha tkan 

peran sebuah node menjadi bottleneck.  Node menjadi penting jika menjadi 

communication bottleneck . Ukuran ini juga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi boundary spanners, yaitu orang atau node yang berperan sebagai 

penghubung (jembatan) antara dua komunitas. Betweenness centrality adalah sebuah 

node yang dihitung dengan menjumlahkan  semua shortest path yang mengandung 

node tersebut. 

Gagasan Betwenness Centrality adalah bahwa aktor adalah pusat jika terletak antara 

lain pada aktor geodesics mereka, artinya bahwa untuk memiliki "betweenness" 

sentralitas yang tinggi, aktor harus memiliki posisi antara diantara banyak aktor 

melalui jarak geodesic mereka. Dalam pengertian ini, aktor yang terletak pada jarak 

terpendek diantara banyak pasangan aktor lain akan berpotensi memiliki kontrol 

terhadap interaksi antara dua non-adjacency aktor (Wasserman dan Faust, 2009). 

Sehingga, aktor pusat berdasarkan perhitungan betweeness centrality memiliki lebih 

banyak kekuatan interpersonal kepada aktor yang lain. 

Dalam perhitungan betweeness centrality digunakan probabilitas komunikasi yang 

menggunakan path terpilih dengan inverse g𝑗𝑘. Pada pertimbangan probabilitas aktor 

yang berbeda, 𝑖, sebagai aktor yang terlibat dalam komunikasi diantara dua aktor 

dimana g𝑗𝑘  (𝑛𝑖)menjadi jarak dari hubungan geodesik dua aktor yang keduanya 

terhubung dengan aktor 𝑖, sehingga dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2-5 

𝐶𝐵 (𝑛𝑖) = ∑ g𝑗𝑘(𝑛𝑖)/g𝑗𝑘𝑗<𝑘  ................................................................................ (2-5) 

Keterangan : 

𝐶𝐵 (𝑛𝑖)   = Betweeness index 

∑ g𝑗𝑘(𝑛𝑖)/g𝑗𝑘
𝑗<𝑘

 =Jumlah estimasi probabilitas dari semua pasangan aktor 

diluar dari i terhadap aktor untuk jarak i dari j dan k 

Betwenness centrality dari aktor sentral adalah jumlah dari probabilitas pada suatu 

nilai minimum, dapat bernilai nol ketika 𝑛𝑖jatuh pada hubungan aktor tanpa jarak 

geodesik. Kemudian, jumlah pasangan aktor tidak termasuk 𝑛𝑖  akan mempunyai nilai 
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maksimum sebagai(g − 1)(g − 2)/2. Jadi, nilai aktor betweenness adalah antara 0 

dan 1 sebagaimana diformulasikan dalam rumus 2-6 berikut. 

𝐶𝐵
′ (𝑛𝑖) = 𝐶𝐵(𝑛𝑖)/[(g − 1)(g − 2)/2]................................................................ (2-6) 

Wasserman dan Faust (2009) mendefiniskan suatu matrik jarak geodesik sebagai 

sebuah matrik jarak geodesik antara pasangan node, adalah jumlah dari hubungan 

lintasan terdekat diantara mereka. Sehingga, pengaruh atau komunikasi diantara 

mereka akan menurun sejalan dengan  jarak diantara mereka. Oleh karena itu, matrik 

jarak geodesik dapat dipergunakan sebagai indek pengaruh atau kohesi. Sebagai 

konsekuensinya, seorang aktor yang mempunyai closeness centrality tinggi adalah 

ketika total (dan juga rata-rata) jarak dari aktor kepada seluruh aktor ang lain adalah 

kecil, sementara itu seorang aktor yang mempunyai  betweenness centrality tinggi 

adalah ketika secara relatif aktor pusat yang berada pada jarak lintasan terpendek 

yang menguhubungkan aktor tersebut dengan aktor-aktor lainnya. 

Sentralitas dihitung untuk mengetahui tokoh sentral yang terdapat dalam sebuah 

jaringan pada kegiatan kelembagaan atau pelatihan di  kawasan sentra industr i keripik pisang 

Bandarlampung. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh beberapa hal diantaranya 

adalah keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan tokoh sentral di dalam 

menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan (Suhendi, 2013). Peningkatan 

partisipasi dapat dilakukan dengan cara yaitu meningkatkan kinerja tokoh sentral yang 

dilakukan dengan menambah jumlah tokoh sentral atau menjaga mutu tokoh sentral yang 

dikirim untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk berprakrasa dalam kegiatan 

pembangunan (Kristianto, 2011). Penjelasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.X 

 

Gambar 2. 5 Potensi Tokoh Sentral dalam meningkatkan partisipasi 
Sumber: Kristianto, 2011 
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2.9 Analisis Linkage System 

Pertumbuhan sektor industri tidak terlepas kaitannya dari pengaruh dan keterkaitan 

yang terjadi antara sektor-sektor industri, karena itu dalam analisis yang berhubungan 

dengan pertumbuhan industri secara keseluruhan perlu dipertimbangkan pengaruh  dan 

besarnya keterkaitan yang ada. Hal tersebut mengingat bahwa pada setiap proses 

industrialisasi sektor industri akan menawarkan kemungkinan bagi sektor lain untuk 

memasok input pada industri tersebut atau dikenal sebagai pengaruh keterkaitan ke belakang 

serta menyediakan serta menyediakan masukan bagi penggunaan oleh kegiatan ekonomi 

atau industri lain/biasa disebut dengan keterkaitan kedepan. Melalui analisis linkage system 

diharapkan pengembangan industri yang dilakukan akan memperkuat struktur industri. 

A. Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage) 

Keterkaitan ke belakang atau ke dalam (backward linkage) merupakan keterkaitan 

dengan pemenuhan bahan baku utama dan penunjang. Analisis ini menyebutkan jenis bahan 

baku utama, proses dari awal sampai akhir, bahan baku penunjang, sistem peralatan, serta 

sumber modal. 

B.  Keterkaitan Ke Depan (Forward Linkage) 

Keterkaitan ke depan dalam lingkup industri terkait dengan pemasaran. Pemasaran 

produk  industri dikawasan perencanaan hanya menggunakan cara konvensional. Selain itu, 

forward linkage juga terkait konsumen dari industri tersebut. 

Analisis linkage system adalah analisa yang dilakukan untuk mengidentifikas i 

keterkaitan antar sektor yang mendukung proses industri keripik pisang dari hulu hinggi 

hilir. Analisa linkage system dilakukan dengan memetakan permasalahan yang terjadi antar 

sektor di sentra industri keripik pisang sehingga dapat diperbaiki dan tidak mempengaruhi 

sektor lain. Backward linkage menggambarkan keterkaitan sektor tertentu terhadap output 

sektor lainnya. Backward linkage terkait dengan pemenuhan bahan baku dan penunjang 

sektor industri. Sedangkan Forward linkage menggambarkan tingkat penyerapan sektor lain 

terhadap output dari suatu sektor tertentu. Forward linkage pada penelitian ini terkait 

bagaimana output industri dapat dipasarkan dengan baik. Analisa linkage system juga 

memberikan informasi terkait lokasi atau lingkup wilayah dimana sektor tersebut dilakukan. 

Melalui analisis linkage system ini diharapkan pengembangan industri yang dilakukan akan 

memperkuat struktur industri di sentra industri keripik pisang dari hulu hingga hilir.  

2.10 Analisa Akar Masalah 

Root Cause Analysis (RCA) merupakan pendekatan terstruktur untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada satu atau lebih suatu masalah agar 
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dapat digunakan untuk meningkatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Pemanfaata n 

analisa akar masalah dapat memudahkan dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 

pengembangan sentra industri. Akar masalah merupakan bagian dari beberapa faktor 

(kondisi, kejadian dan factor organisasional) yang memberikan kontribusi dan menimbulka n 

kemungkinan penyebab sebuah masalah dan diikuti oleh akibat negatif yang tidak 

diharapkan. Terdapat berbagai metode evaluasi yang terstruktur untuk digunakan dalam  

mengidentifikasi akar masalah pada suatu permasalahan yang tidak diharapkan. Jing (2008) 

menjelaskan terdapat lima metode yang digunakan untuk menganalisa akar masalah dari 

yang sederhana sampai dengan komplek yaitu :  

A. Is/Is not comparative analysis 

Is/Is not comparative analysis merupakan metode komparatif yang digunakan untuk 

mengidentidikasi masalah sederhana, analisa ini dapat memberikan gambaran secara detil 

apa yang terjadi dan analisa ini sering digunakan untuk sebagai pilihan dalam analisa akar 

masalah. 

B. Five Why methods 

Five Why methods merupakan alat analisis sederhana yang memungkinkan untuk 

menginvestigasi suatu masalah secara mendalam. 

C. Fishbone diagram,  

Fishbon diagram merupakan alat analisis yang populer, yang sangat baik untuk 

menginvestigasi penyebab dalam jumlah besar. Kelemahan utamanya adalah hubungan 

antar penyebab tidak langsung terlihat, dan interaksi antar komponen tidak dapat 

teridentifikasi. 

D. Cause and effect matrix 

Cause and effect matrix  merupakan matrik sebab akibat yang dituliskan dalam 

bentuk tabel dan memberikan bobot pada setiap faktor penyebab masalah. 

E. Root Cause Tree 

Root Cause Tree merupakan alat analisis sebab – akibat yang paling sesuai untuk 

permasalahan yang kompleks. Manfaat utama dari alat analisis tersebut yaitu 

memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan diantara penyebab masalah.  

Ramadhani et. al (2007) menyebutkan bahwa dalam memanfaatkan RCA terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan yaitu :  

1. Mengidentifikasi dan memperjelas definisi undesired outcome (suatu kejadiaan yang 

tidak diharapkan).  

2. Mengumpulkan data. 
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3. Menempatkan kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi pada event and causal factor 

table.  

4. Lanjutkan pertanyaan “mengapa” untuk mengidentifikasi root causes yang paling 

kritis. 

Analisa Akar Masalah digunakan untuk mengidentifikasi masalah masalah yang 

terjadi pada sentra industri keripik pisang sehingga dapat diidentifikasi permasalahan 

tersebut secara rinci. Hasil dari identifikasi tersebut digunakan untuk menentukan program 

yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan analisa akar tujuan. 

2.11 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process adalah suatu model yang luwes yang memungkinkan 

kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai nilai pribadi 

secara logis (Saaty, 1993). Metode analisis ini digunakan untuk membuat urutan alternat if 

keputusan dan memilih yang terbaik pada saat mengambil keputusan tertentu. Tujuan utama 

AHP adalah membuat rangking/prioritas alternatif keputusan dan memilih salah satu yang 

terbaik bagi kasus multi kriteria yang menggabungkan faktor kualitatif dan kuantitatif di 

dalam keseluruhan evaluasi alternatif-alternatif yang ada ( Shega et.al, 2012). 

Kelebihan AHP menurut saaty (1993) adalah: 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai sub 

kriteria yang paling dalam 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai 

kriteria dan alternatif yang dipiliha oleh pengambil keputusan 

3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambil 

keputusan 

4. Mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi objektif dan mult i 

kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen hirarki 

Alat utama pada AHP adalah hirarki fungsional dengan input berupa persepsi 

manusia. Hierarki dapat menyelesaikan suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur bisa 

dipecahkan ke dalam kelompoknya, kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi 

suatu bentuk hirarki (Permadi, 1992). Hierarki dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-

unsur suatu persoalan, mengelompokkan unsur suatu persoalan, mengelompokkan unsur 

unsur tersebut menjadi kumpulan berdasarkan homogenitas, dan menata kumpulan-

kumpulan unsur pada tingkat-tingkat yang berbeda. Pada hierarki tingkat yang tertinggi 

adalah sasaran menyeluruh atau tujuan yang ingin dicapai yang terdiri atas satu elemen, 
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tingkat kedua yaitu kriteria yang berpengaruh terhadap tujuan maupun alternatif yang 

menjadi tingkat terendah yang terdiri dari rencana untuk mencapai sasaran utama. 

 

 Langkah-langkah dalam metode AHP menurut Saaty (1993): 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, kriteria untuk 

mempertimbangkan alternatif pada tingkat selanjutnya dan kemungkinan alternatif-

alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif 

atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang 

setingkat diatasnya, contoh tabel kuisioner perbandingan berpasangan dapat diliha t 

pada Tabel 2.1. Perbandingan dilakukan berdasarkan “judgment” dari pengambil 

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen 

lainnya. Keterangan terkait penilaian AHP dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 1 Contoh Perbandingan Berpasangan 
Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria  

A 

                 B 

                 C 

                 D 

B 
                 C 

                 D 

C                  D 

 
Tabel 2. 2 Keterangan Penilaian AHP 

Tingkat Kepentingan Definisi 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Sedikit Lebih Penting dibandingkan elemen lainnya 

5 Elemen lebih penting dibandingkan elemen lainnya 

7 Elemen sangat penting dibandingkan elemen lainnya 

9 Elemen Multak sangat penting dibandingkan elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai Tengah (antara dua tingkat kepentingan) 

4. Melakukan perbandingan  berpasangan sehingga di-peroleh judgment seluruhnya 

sebanyak n.[(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 

5. Menghitung nilai vektor bobot dengan rumus (2-7) 

Vektor  Bobot =
Nilai 𝑖.𝑗

Total Nilai 𝑗
   ........................................................................... (2-7) 

6. Menghitung nilai lamda maksimal dengan rumus (2-8) 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑𝜆

Jumlah Kriteria
.................................................................................... (2-8) 

7. Menghitung nilai konsistensi indeks dengan rumus (2-9) 
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𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−Jumlah Kriteria

jumlah Kriteria−1
 ................................................................................. (2-9) 

 

8. Menentukan konstanta IR pada Tabel 2.3 

Tabel 2. 3 Konstanta IR 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

9. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

10. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbanding-an berpasangan.  Nilai 

vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Gunakan komposisi secara hierarkis 

untuk membobotkan vektor-vektor prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria, dan 

jumlahkan semua entri prioritas terbobot bersangkutan dengan entri prioritas dari 

tingkat bawah berikutnya, dan seterusnya. Hasilnya adalah vektor priritas 

menyeluruh untuk tingkat hierarki paling bawah.  Langkah ini untuk mensistes is 

judgment dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah 

sampai pencapaian tujuan. 

11. Memeriksa konsistensi hirarki dengan menghitung rasio konsistensi. Nilai rasio 

konsistensi harus 10 persen atau kurang, jika nilainya lebih dari 10 persen maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Menghitung konsistensi hierarki 

menggunakan rumus (2-10) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅
............................................................................................................ (2-10) 

 Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk membuat urutan alternatif 

keputusan dan memilih yang terbaik pada saat mengambil keputusan tertentu. Alternat if 

AHP pada penelitian ini dilakukan untuk mencari prioritas alternatif terkait pengembangan 

sentra industri. 

2.12 Kriteria dan Alternatif Sentra Industri 

Dalam pengembangannya sentra industri membutuhkan kriteria yang dijadikan 

acuan atau standart dalam sebuah pengembangan sentra Industri. Sebuah sentra industr i 

tidak terlepas pada permasalahan sehingga membutuhkan alternatif dalam 

pengembangannya. 

A. Kriteria Sentra Industri 

Kriteria sentra industri yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua 

dokumen yang dijadikan acuan dalam menentukan kriteria sentra industri yang terdiri dari: 
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3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil 

Dan Menengah 

4. Penilaian Sentra One Village One Product (OVOP) yang terdapat pada pada Buku 

Petunjuk teknis penilaian, klasifikasi dan pembinaan One Village One Product 

(OVOP) oleh Kementrian Perindustria 

Dari dua dokumen tersebut didapatkan 10 kriteria yang dijadikan acuan dalam 

pengembangan sentra industri. Kriteria tersebut adalah: 

1. Lokasi Bahan Baku 

Lokasi bahan baku yang dekat dengan tempat produksi akan mengurangi biaya serta 

kemudahan untuk mencari Alternatif lokasi lain untuk mendapatkan bahan baku. 

2. Jenis Teknologi 

Jenis teknologi yang tepat Guna mampu mendukung proses produksi menjadi lebih 

efisien. 

3. Komitmen Pemerintah  

Komitemen Pemerintah akan mendukung dalam program pengembangan sentra 

industri melalui kebijakan yang dibuat serta perhatian dalam pelaksanaan. 

4. Jumlah Ketersediaan Lapangan Pekerjaan 

Tersedianya Lapangan Pekerjaan yang cukup akan membantu dalam proses produksi 

serta dengan adanya lapangan pekerjaan akan mengurangi angka pengangguran serta 

ekonomi dari suatu daerah dapat meningkat. 

5. Jumlah Peningkatan Pendapatan 

Peningkatan Pendapatan yang baik akan membantu sentra industri sebagai modal 

dalam mengembangkan sentra industri sehingga akan mengurangi jumlah pinjaman 

modal. 

6. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi Sarana dan Prasarana dari Kawasan Sentra Industri yang baik akan 

mendukung proses produksi serta pemasaran. 

7. Kapasitas Produk 

Kapasitas produk yang baik akan mengakibatkan jumlah produk serta kualitas 

produk yang dihasilkan baik pula, sehingga konsumen merasa puas dengan produk. 

8. Sistem Pemasaran 

Adanya Sistem Pemasaran yang baik serta lokasi pasar yang terpusat akan 

memudahkan para konsumen untuk membeli produk. 
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9. Kemitraan 

Program kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan 

dan pengusaha dalam mengembangkan sentra, adanya kerjasama kemitraan yang 

baik dapat membantu pelaksanaan sentra industri khususnya dalam bidang 

permodalan.  

10. Sistem kelembagaan 

Adanya Kelembagaan yang baik akan membantu para anggota lembaga dalam 

mengatasi masalah kawasan sentra industri serta adanya penghubung kepada pihak 

lain. 

B. Alterntif Sentra Industri 

Alternatif merupakan berbagai pilihan program yang dipilih sebagai jawaban atas 

permasalahan yang terdapat pada sentra industri. Alternatif pada penelitian ini menggunakan 

alternatif yang terdapat pada penelitian Jeni Wulandari (2009) terkait Strategi 

Pengembangan Kawasan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan (Studi Kasus 

Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung). Berdasarkan penelitian tersebut 

didapatkan enam alternatif pengembangan sentra industri yaitu: 

1. Pelatihan Tenaga Kerja dan Manajemen 

Adanya  pelatihan bagi tenaga kerja akan menambah pengetahuan tenaga kerja terkait 

proses produksi maupun pemasaran, sehingga akan meningkatkan kualitas dari usaha 

tersebut. Adanya pelatihan manajemen bagi para pengusaha akan membuat usaha 

tersebut terkelola dengan baik. 

2. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk 

Adanya kualitas produk yang baik dan diversifikasi produk akan menarik konsumen 

untuk membeli. Sehingga adanya peningkatan pendapatan.  Penggunaan teknologi 

yang modern akan mebantu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produk 

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana 

Belum terpenuhinya sarana dan Prasarana di sentra industri akan menghambat 

perkembangan sentra industri. Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana akan 

mendukung kegiatan proses untuk mendapatakan bahan baku, produksi serta 

pemasaran. 

4. Memperkuat Permodalan 

Adanya Modal yang cukup akan memudahkan para pengusaha dalam pengembangan 

usaha mereka.  Berdasarkan hasil analisa Social Network Analisis bahwa masih 
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terdapat sembilan pengusaha yang belum tergabung dalam kemitraan dalam hal ini 

perusahaan mitra akan membantu dalam pendanaan dan pelatihan. 

5. Membangun relasi 

Berdasarkan hasil analisa Social Network Analisis bahwa masih terdapat sembilan 

pengusaha yang belum tergabung dalam kemitraan. Dengan membangun relasi maka 

akan ada pihak pihak yang membantu para pengusaha dalam mengembangkan sentra 

industri. 

6. Meningkatkan Promosi 

Meningkatkan promosi akan membuat masyarakat lebih mengenal sentra industr i 

Bandarlampung. Sehingga masyarakat menjadikan lokasi ini prioritas dalam memilih 

oleh-oleh. 

Kriteria sentra industri adalah komponen-komponen yang menjadi acuan dan dicapai 

dalam pengembangan sentra industri. Berdasarkan penjelasan diatas didapatkan 10 kriteria 

yaitu lokasi bahan baku, jenis teknologi, komitmen pemerintah, jumlah ketersediaan 

lapangan pekerjaan, jumlah peningkatan pendapatan, kondisi sarana dan prasarana, kapasitas 

produk, sistem pemasaran, kemitraan dan sistem kelembagaan. Alternatif sentra industri pad 

penelitian ini digunakan sebagai pilihan program yang sesuai dengan permasalahan sentra 

industri yang ada pada kondisi eksisting. Alternatif tersebut adalah pelatihan tenaga kerja 

dan manajemen, meningkatkan kualtias produk, meningkatkan sarana dan prasarana, 

memperkuat permodalan, membangun relasi dan meningkatkan promosi. Kriteria dan 

alternatif sentra industri dijadikan input dalam analisa kesesuaian kriteria sentra industri dan 

input dalam memilih alternatif pada AHP. 

2.13 Indikasi Program  

Indikasi program dilakukan untuk menjabarkan terkait program yang didapatkan dari 

analisa akar tujuan dan analisa hierarki proses. Indikasi program dilakukan dengan 

menjelaskan urutan program yang disesuaikan dengan hasil AHP. Indikasi program 

meliputi:  

a. Program Utama  

Program utama merupakan program-program dalam pengembangan sentra industr i 

yang dipilih berdasarkan bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk 

mewujudkan pengembangan sentra industri yang sesuai tujuan 

b. Lokasi  

Lokasi adalah tempat dimana program tersebut akan dilaksanakan.  
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c. Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, swasta, bantuan kemitraan, APBD 

provinsi dan iuran masyarakat di lokasi tersebut.  

d. Instansi Pelaksana  

Instansi pelaksana merupakan pelaksana program utama yang terdiri dari pemerintah 

(sesuai dengan tugas masing-masing dinas), swasta serta masyarakat.   

e. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu yaitu pada penelit ian 

ini direncanakan selama dua tahun yang dirinci setiap (semester) 6 bulan, sedangkan 

masing-masing program durasi pelaksanaan bervariasi disesuaikan sesuai kebutuhan.  

Indikasi Program pada penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan lebih lanjut urutan 

alternatif serta program-program untuk mencapai alternatif tersebut dengan menjelaskan 

urutan program, lokasi, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan dan pelaksana.  

 



 

 

 

 3
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2.14 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu merupakan perbandingan studi yang serupa dan digunakan sebagai referensi dalam penggunaan teori maupun dalam menentukan 

metode analisis yang digunakan pada penelitian. Studi terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.4 Studi Terdahulu 

Nama Judul  Variabel Metode Analisis Perbedaan Penelitian 

Faridh Ferdian, 2014 Pengembangan Sentra Industri 

Bubut Kayu Kelurahan 

Tanggung Kota Blitar 

 Potensi dan Permasalahan 

 (Kondisi Fisik, 

Kependudukan 

 Modal, Tenaga Kerja, 

Teknologi, Bahan Baku, 

 Pemasaran, Produk, Sarana 

dan Prasarana) 

 Kesiapan Sebagai Sentra 

industri 

 Konsep Pengembangan 

 Analisis Karakterisitk 

Subsistem Industri 

 Analisis Linkage System 

 Analisis Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Transportasi Penunjang 

 Analisis Potensi Masalah 

 Analisis Pohon Masalah 

 AHP 

 Analisis Kesiapan 

Kawasan Sentra Industri 

 SWOT 

 IFAS-EFAS 

Peneliti melakukan penelitian terkait industri 

makanan dan memasukkan variabel modal sosial 

dan serta melakukan analisis AHP menggunakan 

kriteria dan alternatif yang dikeluarkan oleh 

kementrian perindustrian. 

Septian Hadi Setiawan, 

2013 

Arahan Pengembangan Sentra 

Industri Tape di Kecamatan 

Binakal, Kabupaten 

Bondowoso 

 Tenaga Kerja 

 Modal Kerja 

 Bahan Baku 

 Teknologi 

 Pemasaran 

 Kelembagaan 

 Linkage system 

 Jaringan Utilitas 

 Arahan Pengembangan 

 Analisis Karakterist ik 

Sentra 

 Analisis Linkage System 

 Analisis Kelayakan Usaha 

 Analisis Kelayakan Sentra 

 Analisis Faktor 

Peneliti memasukkan variabel modal sosial 

melakukan analisis AHP menggunakan kriteria 

dan alternatif yang dikeluarkan oleh kementrian  

perindustrian. 

Ainun Rahmawati, 

2014 

Tipologi Struktur Sosial dan 

Spasial Desa Miskin Sidoharjo  

Kabupaten Malang 

 Tingkat partisipasi 

 Densitas 

 Indeks sentralitas 

 Karakteristik spasial 

 

 

 

 

 Analisis jaringan sosial 

 Analisis Cluster Spasial 

Perbedaan terletak pada unit analisis yaitu 

pengusaha bukan masyakarat sehingga akan 

terjadi perbedaan karakteristik unit analisis. 

Peneliti juga melakukan analisis AHP untuk 

mencari strategi pengembangan sentra industri 

keripik pisang lalu dilihat modal sosial 

pengusaha terkait implikasinya terhadap 

pengembangan sentra   
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Nama Judul  Variabel Metode Analisis Perbedaan Penelitian 

Aditya Dewanto, 2016 Pengelolaan Program Sanitasi 

Perkotaan Berbasis 

Masyarakat Di Kelurahan 

Ardirejo Dan Desa 

Talangagung Kecamatan 

Kepanjen 

 

 Kesesuaian saat perencanaan 

program (input) 

 Kesesuaian saat pelaksanaan 

program (proses) 

 Kesesuaian setelah 

pelaksanaan program 

(output) 

 Kesesuaian dampak setelah 

adanya program (outcome) 

 Struktur Sosial 

 Tipologi spasial 

 Analisis jaringan sosial 

 Analisis Cluster Spasial 

Perbedaan terletak pada unit analisis yaitu 

pengusaha bukan masyakarat sehingga akan 

terjadi perbedaan karakteristik unit analisis. 

Peneliti juga melakukan analisis AHP untuk 

mencari strategi pengembangan sentra industri 

keripik pisang lalu dilihat modal sosial 

pengusaha terkait implikasinya terhadap 

pengembangan sentra   

Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu
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2.15 Kerangka Teori 

Kerangka Teori pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 6 Kerangka Teori 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2017 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional 

Pada penelitian ini, definisi operasional dari kata kunci yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Sentra Indutri 

Unit kecil kawasan yang melakukan usaha dan memiliki ciri tertentu dimana di 

dalamnya menggunakan bahan baku pisang, terdapat kegiatan proses produksi  yang 

sama dan yang menghasilkan produk unggulan yaitu keripik pisang. Pada penelitian 

ini sentra industri yang dimaksud adalah kumpulan industri kecil di jalan Pagar Alam 

Bandarlampung pada tahun 2016. 

2. Modal Sosial 

Kemampuan Pengusaha keripik pisang untuk berasosiasi berhubungan antara satu 

dengan yang lain dan selanjutnya menjadi kekuatan penting dalam ekonomi dan 

aspek sosial lainnya. Modal sosial dalam penelitian ini diidentifikasi menggunakan 

social network analysis dengan menghitung tingkat partisipasi, densitas, dan 

sentralitas masyarakat. 

3. Interaksi sosial 

Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu (pengusaha 

keripik pisang), individu  dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam 

kawasan sentra industri keripik pisang Bandar Lampung. Interaksi sosial yang terjadi 

pada kawasan sentra industri adalah kerja sama antar pengusaha di kawasan sentra 

industri. 

4. Tingkat Partisipasi 

Ukuran untuk menentukan tinggi / rendahnya keaktifan pengusaha sentra industri 

keripik pisang yang didasarkan dari intensitas kehadiran pengusaha di dalam 

keikutsertaan pengusaha dalam kelembagaan dan kegiatan pelatihan  yang diadakan 

dalam rangka mengembangkan sentra industri keripik pisang baik oleh kemitraan 

maupun pemerintah.  

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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5. Densitas 

Kerapatan hubungan pengusaha keripik pisang dalam mengikuti kegiatan 

pengembangan sentra industri keripik pisang. Nilai densitas merupakan jumlah rata-

rata aktivitas yang terjadi oleh setiap pengusaha keripik pisang dan digunakan untuk 

melihat besaran proporsi pengusaha keripik pisang  yang menghadiri kegiatan yang 

sama dalam kelembagaan dan pelatihan yang diadakan di sentra industri keripik 

pisang.  

6. Sentralitas  

Metode yang digunakan untuk menentukan keyperson serta mengetahui struktur 

jaringan sosial pengusaha sentra industri keripik pisang Bandar Lampung. Penentuan 

keyperson didasarkan pada aktor yang memiliki nilai degree centrality tinggi 

(jangkauan jaringan terluas), nilai closeness centrality tertinggi (kedekatan antar 

responden), nilai betweenes centrality tertinggi (peran sebagai penghubung antar 

aktor) pada kegiatan pelatihan dan kelembagaan yang diadakan di sentra industri. 

7. Implikasi 

Konsekuensi atau akibat langsung dari tipologi modal sosial yang didapat dari 

mengidentifikasi modal sosial dengan menggunakan social network analysis pada 

pengusaha keripik pisang terhadap pengembangan sentra industri keripik pisang 

Bandarlampung yang didapat dari analytical hierrarchy process yang dilakukan pada 

keenam pakar yang terkait langsung dengan sentra industri keripik pisang 

Bandarlampung.  

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis 

penelitian yang menggunakan rancangan penelitian yang berdasarkan prosedur statistik atau 

dengan kuantifikasi pengukuran terhadap suatu variabel. Pada penelitian ini akan menguji 

variabel terhadap responden yang berkedudukan sebagai unit sample analisis yang 

digunakan untuk melakukan suatu uji jaringan sosial yang akan diidentifikasi untuk mencari 

implikasi modal sosial terhadap pengembangan sentra industri keripik pisang di 

Bandarlampung.  

3.3 Teknik dan Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan individu yang layak untuk dijadikan atau ditarik sebagai 

sample penelitian, yaitu Pengusaha di sentra industri keripik pisang Gang PU 

Bandarlampung. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pengusaha di 

Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang sebanyak 34 pengusaha. Peneliti lebih 
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memfokuskan penelitian ini terhadap internal komunitas untuk pengembangan sentra 

industri keripik pisang. Selanjutnya peneliti akan memilih pengusaha yang melakukan 

proses produksi yang sesuai dengan definisi industri yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa 

industri. 

Berdasarkan data yang terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

kota Bandarlampung dan data Keanggotaan KUB Telo Rezeki didapat bahwa dari 34 

pengusaha yang terdapat di sentra industri yang sudah melakukan proses produksi terdapat 

24 pengusaha dan 10 pengusaha hanya melakukan proses pemasaran, sehingga dalam 

penelitian ini akan memfokuskan penelitian ini terhadap 24 pengusaha yang sudah 

melakukan proses industri tersebut. Unit analisis pada penelitian ini adalah sentra industri 

keripik pisang Bandarlampung. 

3.4 Variabel Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti ingin mengetahui pengaruh interaksi sosial 

terhadap pengembangan sentra industri keripik pisang di Bandarlampung. Variabel 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian 
Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Sumber 

Mengidentifikasi 

Tipologi Modal 

Sosial  pengusaha 

sentra Industri 

Tipologi Modal 

Sosial   

Tingkat 

partisipasi  

Jumlah Pengusaha yang 

tergabung dalam 

kelembagaan dan kegiatan 

pelatihan  

 Wasserman dan 

Faust (1994) 

 Ismu Rini Dwi 

Ari et al (2013) 

    Jumlah kelembagaan aktif 

yang terdapat pada sentra 

industri 

 Jumlah Pelatihan yang 

terdapat di sentra industri 

 

  Densitas Jumlah responden yang 

mempunyai ikatan dengan 

responden lainnya sebagai 

anggota dari kelembagaan 

yang sama dan mengikuti 

pelatihan yang sama 

 

    

   Jumlah responden yang tidak 

mempunyai ikatan dengan 

responden lain, dalam bentuk 

perbedaan keanggotaan 

maupun ketidak aktifan 

dalam kelembagaan dan 

kegiatan pelatihan yang ada 

 

  Centrality Ada atau tidaknya Hubungan 

antar  pengusaha dalam 

kelembagaan dan kegiatan  

pelatihan 
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Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Sumber 

   Jenis hubungan antar 

responden bersifat langsung 

maupun tidak langsung / 

melalui perantara responden 

lainnya. 

 

   Jarak antar responden yang 

diberikan nilai 1 apabila 

antar responden mempunyai 

hubungan, serta nilai 0 

apabila antar responden 

tidak mempunyai hubungan 

 

Menentukan 

prioritas 

pengembangan 

sentra industri 

keripik pisang 

berbasis modal 

sosial pengusaha 

sentra industri 

keripik pisang 

Prioritas 

Pengembangan 

Sentra Industri 

Alternatif 

Pengembangan 

Sentra Industri   

 Kriteria Sentra Industri 

yang terkait dengan 

modal sosial 

 Hasil Analisa Kesesuaian 

kriteria sentra industri 

 Hasil SNA 

 Hasil Analisa Akar 

Tujuan 

 

Saaty (1993) 

 Modal Sosial 

Pengusaha 

Sentra industri 

Kriteria sentra 

industri yang 

terkait dengan 

modal sosial 

 

Kriteria Sentra Industri 

 

 

Sumber: Hasil Pemikiran, 2016 

3.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan dan variabel dalam penelitian 

ini adalah metode 

3.5.1 Analisa Kesesuaian Kriteria Sentra Industri  

Analisis Kesesuaian Kriteria Sentra Industri dilakukan untuk mengetahui apakah 

kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sudah terpenuhi atau belum 

terpenuhi pada kondisi eksisting sentra industri. Kriteria tersebut merupakan gabungan dari 

kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui penetapan Keputusan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah  dengan kriteria 

sebagai berikut:  

a. terdapat minimal 20 (dua puluh) orang UKM, dengan kapasitas produksi yang 

memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan 

menjadi bagian integral dari klaster;  

b. mempunyai omzet penjualan minimal mencapai Rp. 200 juta/bulan;  

c. mempunyai prospek pasar yang baik;  
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d. mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran; e. 

mampu menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dalam 

kawasan sentra;  

e. mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri);  

f. menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk;  

g. tersedianya sarana dan prasarana pendukung. 

Kriteria yang didapatkan dalam Penilaian Sentra One Village One Product (OVOP) 

yang terdapat pada pada Buku Petunjuk teknis penilaian, klasifikasi dan pembinaan One 

Village One Product (OVOP) oleh Kementrian Perindustrian adalah sebagai berikut 

a. Produk yang diproduksi tersebut memiliki keunikan/kekhasan dan kearifan lokal atau 

sejarah yang dinilai dari aspek bahan baku dan/atau keterampilan lokal maupun 

budaya lokal.  

b. Adanya komitmen program atau fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap 

pengembangan produk IKM di sentra yang bersangkutan.  

c. Memiliki pengurus sen tra yang dapat berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB), 

koperasi, paguyuban, asosiasi, dll.  

d. Ketersediaan bahan baku di daerah setempat.  

e. Adanya akses ke lokasi sentra untuk dicapai transportasi umum. 

Terdapat beberapa kriteria yang sama dalam kedua dokumen tersebut sehingga pada kriteria 

yang didapatkan pada Buku Petunjuk Teknis OVOP yang digunakan adalah kriteria poin b 

dan poin c. 

Berdasarkan kedua dokumen tersebut sehingga didapatkan 10 kriteria yang menjadi dasar 

dalam pengembangan sentra industri, kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.  

Tabel 3. 2 Kriteria Sentra Industri 
No. Kriteria Penjelasan 

1. Adanya komitmen program atau 

fasilitasi Pemerintah Daerah 

terhadap pengembangan produk 

IKM di sentra yang 

bersangkutan. 

Komimen Pemerintah dalam pengembangan sentra industri terkait 

dalam pemenuhan dokumen rencana pengembangan industri serta 

kegiatan yang akan mendukung pengembangan sentra industri 

2. Memiliki pengurus sentra yang 

dapat berupa Kelompok Usaha 

Bersama (KUB), koperasi, 

paguyuban, asosiasi, dll. 

Fungsi kelembagaan akan membantu para anggota lembaga dalam 

mengatasi masalah kawasan sentra industri serta adanya 

penghubung kepada pihak lain 

3. Terdapat minimal 20 (dua puluh) 

orang UKM, dengan kapasitas 

produksi yang memadai dalam 

kawasan sentra yang memiliki 

prospek untuk dikembangkan 

menjadi bagian integral dari 

klaster; 

Jumlah UKM yang memadai serta kapasitas produk yang 

dihasilkan akan menjadi syarat lokasi tersebut menjadi kawasan 

industri yang memiliki usaha sejenis sehingga dapat dikatakan 

sentra  



 

48 

 

4. Mempunyai omzet penjualan 

minimal mencapai Rp. 200 

juta/bulan 

Jumlah pendapatan yang dihasilkan UKM dapat menunjukkan 

perputaran omzet atau modal yang dimiliki oleh ukm, semakin 

besar omzet yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula 

tingkat komplektisitas sentra industri dalam mengatur keuangan, 

sehingga pelu adanya perhatian terhadap omzet sentra industri. 

5. Mempunyai prospek pasar yang 

baik; 

Prospek pasar yang baik akan berdampak pada pengembangan 

sentra industri. Prospek pasar yang buruk akan menghambat 

industri untuk berkembang sehingga dengan adanya perhatian 

terhadap prospek pasar akan mengurangi UKM yang gulung tikar 

di kemudian hari. Prospek pasar industri yang baik yaitu jika indstri 

tersebut juga sudah dapat melayani kebutuhan ekspor produk yang 

dihasilkan dalam skala nasional 

6. Mempunyai jaringan kemitraan 

dalam pengadaan bahan baku 

maupun pemasaran; 

Jaringan kemitraan akan memberikan pendampingan dalam 

pengembangan sentra industri serta adanya bantuan modal yang 

diberikan sehingga prospek pengembangan industri lebih cepat 

berkembang dan terawasi 

7. Mampu menyerap tenaga kerja 

minimal sebanyak 40 (empat 

puluh) orang dalam kawasan 

sentra; 

Jumlah tenaga kerja yang memadai akan mempengaruhi jumlah 

produksi yang dihasilkan yang akan mengakitbakan peningkatan 

laba yang diperoleh pengusaha indsutri. 

8. Mengutamakan bahan baku lokal 

(dalam negeri); 

Bahan baku yang digunakan dalam sentra industri adalah bahan 

baku yang berasal dari potensi lokal suatu daerah, sehingga akan 

mengakibatkan peningkatan ekonomi dengan mengolah potensi 

lokal yang ada pada daerah tersebut dan mengenalkan potensi 

bahan baku lokal tersebut. 

9. Menggunakan teknologi tepat 

guna dalam upaya meningkatkan 

mutu produk; 

Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang diciptakan 

dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat 

pekerjaan manusia semakin lancer. Pada sentra industri terdapat 

teknologi vacuum frying yang dapat meningkatkan kualitas produk 

serta membuat proses produksi lebih efektif. 

10. Tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung. 

Kondisi Sarana dan Prasarana kawasan Sentra Industri yang baik 

dan memenuhi akan mendukung proses produksi serta pemasaran. 

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dapat dilihat pada 

peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

penggunaan dana khusus bidang pembangunan industri 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2016 

3.5.2 Social Network Analysis 

Pada penelitian ini, analisis yang dilakukan menggunakan metode SNA untuk 

mengetahui tipologi modal sosial pengusaha di lokasi sentra industri keripik pisang di 

Bandarlampung untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dengan kondisi sentra industri 

keripik pisang.   

A. Tingkat Partisipasi 

Analisis rate of participation dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat di lokasi sentra industri keripik pisang. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan 

masing=masing untuk pengusaha di lokasi sentra industri. Tingkat partisipasi pengusaha 

sentra industri dapat dihitung menggunakan rumus 3-1 oleh Wasserman dan Fraus (2009): 

�̅�𝑖+ =
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

ℎ
𝑗=1

g
𝑖=1

g
=

𝑎++

g
=

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑁g

𝑖=1

g  .............................................................................. (3-1) 

 

http://www.teknologitepatguna.net/pengertian-teknologi-tepat-guna/
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Keterangan : 

g = responden pengusaha sentra industri keripik pisang 

h = kelembagaan sentra industri 

𝑥𝑖𝑗
𝑁=Matrix primer dari responden i hingga j  yang berisi matrix keikutsertaan masyarakat 

terhadap kelembagaan yang ada di Sentra Industri 

 Selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk mengetahui tingkat partisipasi pengusaha 

kegiatan kelembagaan dan pelatihan pada kawasan sentra industri. Klasifikasi tingkat 

partisipasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkat Partisipasi Pengusaha dalam Kegiatan Pengembangan Sentra Industri 

Keripik Pisang 
 Tahapan  Jumlah Kegiatan Rentang Nilai Klasifikasi 

Kelembagaan 2 1-0,66  Rendah 

0,67-1,34  Sedang 

  1,34-2  Tinggi 

Pelatihan 10 0-3,33  Rendah 

3,34-6,66  Sedang 

6,67-10  Tinggi 

Sumber: Ari et al, 2013 

B. Density 

Analisis densitas dilakukan untuk mengetahui kerapatan dari hubungan responden 

dalam satu lokasi. Menurut Wasserman dan Faust (2009) nilai densitas dalam sebuah 

hubungan antar responden di masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rata rata 

aktifitas yang terjadi oleh setiap pasang responden. Densitas dapat dihitung menggunakan 

rumus dari rumus 3-2 dari Wasserman dan Faust (2009) sebagai berikut. 

∆(N) =
∑

g
i=1

∑
g
j=1 xij

N

g(g−1)
 ; i≠j ............................................................................................. (3-2) 

=
2𝐿

g(g − 1)
 

Keterangan : 

∆(N)= Nilai densitas / kerapatan hubungan masyarakat sentra industri  

g  = responden / responden yang mempunyai keanggotaan yang sama dengan responden 

lainnya 

(g-1) = responden / responden yang terisolasi / tidak mengikuti kelembagaan 

xij
N    =Matriks primer dari responden i hingga j 

L      = jumlah garis terhubung antar responden / responden 

  Pada Penelitian ini perhitungan densitas dilakukan  dengan menggunakan bantuan 

software UCINET 6 versi 6.653 dengan langkah seperti yang tertera pada Gambar 3.1 dan 

Gambar 3.2 berikut.  
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Gambar 3.1 Input data berupa adjacency matrix 1 mode ke dalam format UCINET versi 6.653 

 

Gambar 3.2 Perhitungan densitas menggunakan UCINET versi 6.653 

Selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk mengetahui nilai densitas pengusaha  pada 

kegiatan kelembagaan dan pelatihan di kawasan sentra industri. Klasifikasi nilai densitas 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Nilai Densitas 
Rentang Nilai Klasifikasi 

0-0,33 Rendah 

0,34-0,66  Sedang 

0,67-1 Tinggi 

Sumber: Ari et al, 2013 

C. Centrality 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui responden sentral di sentra industri keripik 

pisang. Analisis sentralitas dilakukan dalam 3 tahapan, yakni degree centrality untuk 

mengetahui responden sentral berdasarkan banyaknya jaringan terhadap responden tersebut, 

betweenness centrality untuk mengetahui responden sentral yang menjembatani interaksi 

antar responden, serta closeness centrality untuk mengetahui responden sentral berdasarkan 

jarak geodesik terdekat yang mengindikasikan hubungan terdekat antar responden.  
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Hasil perhitungan sentralitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

software UCINET 6,627, dengan terlebih dahulu memasukkan matriks adjacency 1 mode 

dan mengolahnya ke dalam format UCINET, kemudian dapat dilakukan perhitungan 

sentralitas seperti yang tertera pada gambar 3.3 berikut. 

 

Gambar 3.3 Perhitungan sentralitas menggunakan UCINET versi 6.653 

1. Degree centrality 

Untuk dapat mengukur tingkat sentralitas yang dapat dibandingkan di seluruh 

jaringan dari ukuran data yang berbeda, kita perlu menormalkan derajat baku 

responden. Ukuran ini tergantung pada g, bahwa nilai maksimum adalah g − 1. 

Dengan demikian, tingkat sentralitas adalah proporsi responden yang berdekatan 

dengan 𝑛𝑖. Untuk mengukur degree centrality juga dapat digunakan rumus 3-3 

sebagai berikut. 

𝐶𝐷
′ (𝑛𝑖) =

𝑑(𝑛𝑖)

g−1  ................................................................................................. (3-3) 

Keterangan : 

(𝑔 − 1) = jumlah responden yang terisolasi 

𝑑(𝑛𝑖)    = nilai sentralitas degree 

Xij = Xji  = matriks adjacent responden i hingga j dan sebaliknya 

Pada Penelitian ini perhitungan degree centrality dilakukan  dengan menggunakan 

bantuan software UCINET versi 6.653. 

2. Closeness centrality 

Jarak rata-rata antara satu responden dengan semua responden dapat diukur 

menggunakan closeness centrality. Ukuran ini menggambarkan kedekatan responden 

dengan responden lain.  Semakin dekat, potensi untuk menjadi responden sentral akan 
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semakin tinggi. Untuk mengukur closeness centrality juga dapat digunakan rumus 

3-4 sebagai berikut. 

𝐶𝐶(𝑛𝑖) = [∑ 𝑑(𝑛𝑖, 𝑛𝑗)
g
𝑗=1 ]

−1

 ............................................................................... (3-4) 

Keterangan : 

𝐶𝐶(𝑛𝑖)     = Nilai closeness centrality aktor i 

𝑑(𝑛𝑖, 𝑛𝑗)  = Jarak aktor i dan j / Jumlah baris dalam aktor yang menghubungkan 

geodesic i dan j 

∑ 𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗)
g
𝑗=1 = Total jarak satu aktor terhadap aktor lainnya, j≠i 

Pada Penelitian ini perhitungan closeness centrality dilakukan  dengan menggunakan 

bantuan software UCINET versi 6.653. 

3. Betweenness centrality 

Ukuran ini memperlihatkan peran sebuah responden menjadi bottleneck. Responden 

menjadi penting jika menjadi communication bottleneck. Ukuran ini juga dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi boundary spanners, yaitu orang atau responden 

yang berperan sebagai penghubung (jembatan) antara dua komunitas. Betweenness 

centrality adalah sebuah responden yang dihitung dengan menjumlahkan semua 

shortest path yang mengandung responden tersebut. Untuk mengukur betweeness 

centrality juga dapat digunakan rumus 3-5 sebagai berikut. 

𝐶𝐵(𝑛𝑖) = ∑ g𝑗𝑘(𝑛𝑖)/g𝑗𝑘𝑗<𝑘  ................................................................................ (3-5) 

Keterangan : 

𝐶𝐵(𝑛𝑖)   =    Betweeness index 

∑ g𝑗𝑘(𝑛𝑖)/g𝑗𝑘
𝑗<𝑘

 = Jumlah estimasi probabilitas dari semua pasangan 

responden diluar dari i terhadap responden untuk jarak i dari j dan k 

Pada Penelitian ini perhitungan betweeness centrality dilakukan  dengan 

menggunakan bantuan software UCINET versi 6.653. 

Selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk mengetahui nilai sentralitas pengusaha 

sentra industri. Klasifikasi nilai sentralitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Klasifikasi Nilai Sentralitas 
Rentang Nilai Klasifikasi 

0-0,33 Rendah 

0,34-0,66  Sedang 

0,67-1 Tinggi 

Sumber: Ari et al, 2013 
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3.5.3 Analisa Akar Masalah 

Akar masalah penting diketahui untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 

secara efektif. Tahapan pembuatan akar masalah mengenai pengembangan sentra industri 

keripik pisang dapat diuraikan secara ringkas seperti urutan berikut:  

1. Mengidentifikasi masalah utama yang perlu diidentifikasi dan diperoleh solusinya  

2. Mengidentifikasi penyebab masalah utama berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan sebelumnya  

3. Mengelompokkan sebab permasalahan yang didasarkan aspek tersebut dengan membuat 

pohon atau akar dari permasalahan yang ada. 

Menurut Harsono (2008) tahapan dalam melakukan analisa akar masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Rumuskan suatu masalah dalam bentuk yang dapat dicari pertanyaan untuk 

mengetahui sebab (why). Pertanyaan yang mengarah pada penyebab tersebut harus 

didukung dengan fakta.  

2. Mengidentifikasi penyebab negative atau permasalahan yang langsung terjadi dari 

masalah tersebut. Sebab negatif adalah suatu keadaan yang tidak benar yang perlu 

diatasi atau diperbaiki, sedangkan paling langsung merupakan penyebab yang tidak 

diantarai oleh sebab lain.. 

3. Pengecekan kembali sebab yang dipilih. Jika hasilnya benar, tahap kedua dari 

penelusuran sebab dapat dilakukan, yang berarti mencari sebab-sebab dari setiap 

sebab pada tahap pertama.  Jika hasilnya salah, penyebab diabaikan dan kembali ke 

awal dengan mengidentifikasi penyebab lainnya. Pada langkah inilah pendekatan 

terhadap masalah diterapkan secara kritis. 

4. Melakukan tahap yang sama ke tahap faktor penyebab selanjutnya. terdapat 

kemungkinan penyebab yang diidentifikasi menjadi semakin sedikit karena adanya 

kesamaan. Yang akan menunjukkan bahwa terdapat penyebab tersebut yang 

menyebabkan beberapa masalah dan dianggap masalah terdalam atau akar masalah 

dari suatu masalah. 

3.5.4 AHP (Analytical Hierarchy Process) 

Tahapan dalam melakukan analisis data AHP (Saaty, 1993) dikemukaan sebagai 

berikut: 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 
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2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, kriteria untuk 

mempertimbangkan alternatif pada tingkat selanjutnya dan kemungkinan alternatif-

alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif 

atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang 

setingkat diatasnya, contoh tabel kuisioner perbandingan berpasangan dapat dilihat 

pada Tabel 3.6. Perbandingan dilakukan berdasarkan “judgment” dari pengambil 

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen 

lainnya. Keterangan terkait penilaian AHP dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3. 6 Contoh Perbandingan Berpasangan 

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

A 

                 B 

                 C 

                 D 

B 
                 C 

                 D 

C                  D 

 

Tabel 3. 7 Keterangan Penilaian AHP 
Tingkat Kepentingan Definisi 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Sedikit Lebih Penting dibandingkan elemen lainnya 

5 Elemen lebih penting dibandingkan elemen lainnya 

7 Elemen sangat penting dibandingkan elemen lainnya 

9 Elemen Multak sangat penting dibandingkan elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai Tengah (antara dua tingkat kepentingan) 

4. Melakukan perbandingan  berpasangan sehingga di-peroleh judgment seluruhnya 

sebanyak n.[(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 

5. Menghitung nilai vektor bobot dengan rumus (3-6) 

Vektor Bobot =
Nilai 𝑖.𝑗

Total Nilai 𝑗
   ........................................................................... (3-6) 

6. Menghitung nilai lamda maksimal dengan (rumus 3-7) 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑𝜆

Jumlah Kriteria
 ................................................................................... (3-7) 

7. Menghitung nilai konsistensi indeks dengan rumus (3-8) 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−Jumlah Kriteria

jumlah Kriteria−1
 ................................................................................. (3-8) 
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8. Menentukan konstanta IR pada Tabel 3.8 

Tabel 3. 8 Konstanta IR  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

9. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

10. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbanding-an berpasangan.  Nilai 

vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Gunakan komposisi secara hierarkis 

untuk membobotkan vektor-vektor prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria, dan 

jumlahkan semua entri prioritas terbobot bersangkutan dengan entri prioritas dari 

tingkat bawah berikutnya, dan seterusnya. Hasilnya adalah vektor priritas 

menyeluruh untuk tingkat hierarki paling bawah.  Langkah ini untuk mensistesis 

judgment dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah 

sampai pencapaian tujuan. 

11. Memeriksa konsistensi hirarki dengan menghitung rasio konsistensi. Nilai rasio 

konsistensi harus 10 persen atau kurang, jika nilainya lebih dari 10 persen maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Rumus konsistensi hierarki dapat dilihat 

pada rumus (2-10) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅
 ............................................................................................................ (2-10) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan analisis yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, pengambilan keputusan berusaha 

memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil 

keputusan.  

AHP membutuhkan pendapat ahli dalam menentukan prioritas pengembangan sentra 

industri. Analytical Hierarchy Process dilakukan pada enam pakar yang terkait dalam 

pengembangan sentra industri keripik pisang di Bandarlampung, yaitu: 

1. Sucipto Hadi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki (Sentra Industri 

Keripik Pisang) 

2. Husnal Yazid, SH. selaku Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bandar Lampung 

3. Hj. Herlina Putri W., ST.,MM. selaku Kepala Sub Bidang Produksi & Keuangan 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung 

4. A. Zarkasi Selaku Kasie Aneka Usaha Koperasi & UKM Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Lampung 
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5. Ratna Septiawati dari Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

PTPN VII 

6. Suwanto dari Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. 

Telkom Wilayah Provinsi Lampung 

A. Kriteria Sentra Industri dalam AHP 

Kriteria yang digunakan sebagai input untuk analisa AHP pada penelitian ini 

menggunakan gabungan dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui 

penetapan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan 

Menengah dan Penilaian Sentra One Village One Product (OVOP) yang terdapat pada pada 

Buku Petunjuk teknis penilaian, klasifikasi dan pembinaan One Village One Product 

(OVOP) oleh Kementrian Perindustrian yang didapatkan 10 kriteria. Keterkaitan penelitian 

ini dengan potensi modal sosial yang ada pada pengusaha sentra industri, memerlukan 

penyesuaian tekait kriteria yang digunakan, sehingga peneliti memilih empat dari sepuluh 

kriteria yang didapatkan yang terkait dengan modal sosial pengusaha. Empat kriteria tersebut 

adalah:  

1. Komitmen Pemerintah  

Komitemen Pemerintah akan mendukung program pengembangan sentra industri 

melalui kebijakan yang dibuat serta perhatian dalam pelaksanaan. Dalam 

pelaksanaan komitmen pemerintah membutuhkan adanya bantuan partisipasi 

pengusaha industri dalam menjalankan program yang akan dilaksanakan. Komitmen 

pemerintah akan terlaksana dengan baik jika pemerintah mengetahui kondisi sosial 

dan potensi sosial yang ada pada pengusaha sehingga program pemerintah dapat 

berjalan secara efektif. 

2. Sistem Pemasaran 

Adanya Sistem Pemasaran yang baik serta lokasi pasar yang terpusat akan 

memudahkan para konsumen untuk membeli produk. Pemasaran di sentra industri 

membutuhkan adanya jaringan yang baik antar pengusaha maupun pengusaha 

dengan pihak luar.  

3. Kemitraan 

Program kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan 

dan pengusaha dalam mengembangkan sentra, adanya kerjasama kemitraan yang 

baik dapat membantu pelaksanaan sentra industri khususnya dalam bidang 

permodalan. Kemitraan didalamnya terdapat hubungan jalinan kerjasama, aturan dan 
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prinsip etika bisnis;  prinsip etika bisnis merupakan landasan munculnya 

kepercayaan antara kedua belah pihak yang bermitra (Lubis, 2012).  

4. Sistem kelembagaan 

Pembangunan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kelembagaan yang baik yang 

mendukung pembangunan tersebut. Kelembagaan yang baik memiliki partisipasi 

yang aktif, hubungan yang erat antar anggota, rasa saling percaya dan pemimpin 

yang mampu mengorganisir kelembagaan tersebut (Daryanto, 2004), hal-hal tersebut 

merupakan komponen pembentuk modal sosial. Adanya kelembagaan yang baik 

akan membantu para anggota lembaga dalam mengatasi masalah kawasan sentra 

industri serta adanya penghubung kepada pihak lain. 

B. Alternatif Sentra Industri dalam AHP 

Alternatif adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan sentra 

industri. Dasar penentuan Alternatif ditentukan berdasarkan hasil peneliti terdahulu terkait 

Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan (Studi Kasus 

Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandarlampung) oleh Jeni Wulandari. Hasil analisa 

kesesuaian kriteria sentra industri diawal juga digunakan juga sebagai masukan dalam 

menentukan alternatif untuk pengembangan sentra industri, kriteria yang belum terpenuhi 

diharapakan dapat terpenuhi dalam alternatif pengembangan sentra industri. Alternatif yang 

digunakan yaitu pelatihan tenaga kerja dan manajemen, meningkatkan kualitas dan 

diversifikasi produk, meningkatkan sarana dan prasarana, memperkuat permodalan, 

membangun relasi dan meningkatkan promosi. 

3.5.5 Indikasi Program 

Indikasi program dilakukan untuk menjabarkan terkait program yang didapatkan dari 

analisa akar tujuan dan analisa hierarki proses. Indikasi program dilakukan dengan 

menjelaskan urutan program yang disesuaikan dengan hasil AHP. Indikasi program 

meliputi:  

a. Program Utama  

Program utama merupakan program-program dalam pengembangan sentra industri 

yang dipilih berdasarkan bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk 

mewujudkan pengembangan sentra industri yang sesuai tujuan 

b. Lokasi  

Lokasi adalah tempat dimana program tersebut akan dilaksanakan.  
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c. Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, swasta, bantuan kemitraan, APBD 

provinsi dan iuran pengusaha sentra industri keripik pisang  

d. Instansi Pelaksana  

Instansi pelaksana merupakan pelaksana program utama yang terdiri dari pemerintah 

(sesuai dengan tugas masing-masing dinas), swasta serta masyarakat.   

e. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 

Usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu yaitu pada penelitian 

ini direncanakan selama dua tahun yang dirinci setiap (semester) 6 bulan, sedangkan 

masing-masing program durasi pelaksanaan bervariasi disesuaikan sesuai kebutuhan. 

Waktu pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan rencana strategi kementrian 

perindustrian tahun 2015-2019. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data dan informasi yang diperlukan 

serta berhubungan dengan hal yang akan ditulis. Untuk mengumpulkan data serta informasi 

yang diperlukan oleh penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

3.6.1 Survei Primer 

  Survei primer dilakukan untuk mengetahui kondisi/eksisting dilapangan terkait 

permasalahan yang akan diteliti. Survey primer yang dilakukan dalam penelitian antara lain: 

A. Kuisioner 

Kuesioner atau daftar pertanyaan adalah suatu teknik pengumpulan dengan 

melakukan pembagian daftar pertanyaan langsung ke objek penelitian, sehingga data 

yang penulis kumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 

saat penelitian berlangsung. 

B. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada orang-

orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan langsung ataupun data sebagai 

pelengkap penulisan ini.  

3.6.2 Survei Sekunder 

Survey sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa 

literature maupun dokumen atau kebijakan yang terkait dengan sentra industri keripik pisang 

dari sebuah instansi/ dinas pemerintahan daerah Kota Bandarlampung. 
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A. Studi Kepustakaan 

Teknik ini dilakukan dengan studi kepustakaan dari buku-buku, makalah, serta studi-

studi terdahulu yang memiliki kaitan dengan objek penelitianataupun informasi melalui 

media cetak seperti surat kabar dan media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan 

sentra industri ataupun karakteristik sosial masyarakat di lokasi sentra industri keripik pisang 

gang PU, Kota Bandarlampung 

B. Instansi/Lembaga 

 Pengumpulan data melalui survey sekunder ke instansi terkait yang berhubungan 

dengan objek penelitian yaitu PTPN VII, PT. Telkom, Badan Pusat Statistika Kota 

Bandarlampung, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, 

Dinas, UMKM Provinsi Lampung, Bappeda Bandarlampung, Kantor Kecamatan 

Langkapura, Kantor Kelurahan Gunung Agung. Data tersebut berupa produk-produk 

rencana kota seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung, Profil 

Kecamatan Langkapura, Profil Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Dalam Angka, serta 

data-data terkait penelitian. Data tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dan 

masukan dalam analisis serta rekomendasi pengembangan sentra indutri keripik pisang 
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3.7 Kerangka Analisa 

 Kerangka Analisa pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.4 Kerangka Analisis 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2017



 

 

 

 

 

3.8 Desain Survei 

Desain Survei penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Desain Survei 

No Tujuan Variabel 
Sub 

Variabel 

Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data 

Cara Pengumpulan 

Data 

Metode Analisis 

Data 
Output 

1 Mengidentifikasi 

Tipologi  modal 

sosial pada 

pengusaha sentra 

industri keripik 

pisang 

Bandarlampung 

Tipologi 

Modal Sosial 

 

Tingkat 

Partisipasi 

Jumlah Pengusaha 

yang tergabung dalam 

kelembagaan dan 

kegiatan pelatihan  

 Hasil 

wawancara 

 Hasil 

Kuisioner 

 Pengamatan 

Lapangan 

 Profil Sentra 

Industri 

Survei primer 

- Observasi lapangan 

- Wawancara. 

Pengurus Sentra 

Industri 

Survey sekunder   

- Data Profil Sentra 

Industri 

Social Network 

Analysis 

Tipologi 

modal sosial 

pengusaha 

sentra Industri 

 Jumlah kelembagaan 

aktif yang terdapat 

pada sentra industri 

 Jumlah Pelatihan 

yang terdapat di 

sentra industri 

 Densitas Jumlah pengusaha 

yang mempunyai 

ikatan dengan 

pengusaha lainnya 

sebagai anggota dari 

kelembagaan yang 

sama dan mengikuti 

pelatihan yang sama 

Survei primer 

- Observasi lapangan 

- Wawancara. 

Pengurus Sentra 

Industri 

Survey sekunder   

- Data profil 

kelembagan 

 Jumlah pengusaha 

yang tidak mempunyai 

ikatan dengan 

pengusaha lain, dalam 

bentuk perbedaan 

keanggotaan maupun 

ketidak aktifan dalam 

kelembagaan dan 

kegiatan pelatihan yang 

ada 

Survei primer 

- Observasi lapangan 

- Wawancara.  

Sentralitas Ada atau tidaknya 

Hubungan antar  

pengusaha dalam 

Survei primer 

- Observasi lapangan 

Wawancara 
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No Tujuan Variabel 
Sub 

Variabel 

Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data 

Cara Pengumpulan 

Data 

Metode Analisis 

Data 
Output 

kelembagaan dan 

kegiatan  pelatihan 

 Jenis hubungan antar 

responden bersifat 

langsung maupun 

tidak langsung / 

melalui perantara 

responden lainnya. 

Survei primer 

- Observasi lapangan 

- Wawancara. 

    Jarak antar responden 

yang diberikan nilai 1 

apabila antar 

responden mempunyai 

hubungan, serta nilai 0 

apabila antar 

responden tidak 

mempunyai hubungan 

    

2. Menentukan 

prioritas 

pengembangan 

sentra industri 

keripik pisang 

berbasis modal 

sosial pengusaha 

sentra industri 

keripik pisang 

Prioritas 

Pengembangan 

Sentra Industri 

Alternatif 

Pengembangan 

Sentra Industri   

 Kriteria Sentra 

Industri yang terkait 

dengan modal sosial 

 Hasil Analisa 

Kesesuaian kriteria 

sentra industri 

 Hasil SNA 

 Hasil Analisa Akar 

Tujuan 

 

 Hasil 

Kuisioner 

 Rencana 

Induk 

Pembangunan 

Nasional 

 Undang 

Undang 

Perindustrian 

 Hasil Analisa 

Survei primer 

- Observasi lapangan 

- Wawancara.  

- Menyebarkan 

kuisioner pada 

Ahli 

 

 Analisa 

Kesesuaian 

Kriteria Sentra 

Industri 

 Analisa Akar 

Masalah 

 Analisa Akar 

Tujuan 

 Analytical 

Hierarchy 

Process 

 Indikasi 

Program 

Prioritas 

Pengembangan 

Senra Industri 

  Modal Sosial 

Pengusaha 

Sentra industri 

Kriteria 

sentra 

industri yang 

terkait 

dengan modal 

sosial 

 Kriteria Sentra 

Industri 

 

Hasil analisa 

 

 

Proses Analisa Analisa 

Deskriptif 

pemilihan 

kriteria terkait 

modal sosial 

Kriteria Sentra 

Industri yang 

terkait dengan 

modal sosial 

Sumber: Hasil Pemikiran, 2016 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandarlampung  

Kota Bandarlampung merupakan ibu kota provinsi Lampung yang merupakan pusat 

kegiatan pemerintahan, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandarlampung 

juga merupakan pusat kegiatan pereknomian daerah Lampung. Bandarlampung terletak 

lokasi strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau 

Sumatera dan Pulau Jawa sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan Kota Bandarlampung 

sebagai pusat industri, perdagangan dan pariwisata. 

Secara geografis wilayah kota Bandarlampung berada pada 5o20’ sampai 5o30’ 

lintang selatan dan 105o28’ sampai dengan 105o37’ bujur timur. Kota Bandarlampung 

memilki luas wilayah 1977, 22 Km2 yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. 

Secara administratif kota Bandarlampung dibatasi oleh: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Gedung Tataan 

Kabupaten Pesawaran 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Lokasi Kota Bandarlampung berada pada ketinggian 0 sampai dengan 700 mdpl 

dengan karakteristik topografi yang terdiri dari: 

1. Pantai berada pada sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Kecamatan Panjang 

2. Perbukitan berada pada sekitar Teluk Betung bagian Utara 

3. Dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di Tanjung Karang bagian Barat 

yang dipengaruhi oleh Gunung Balau dan perbukitan Batu Serampok dibagian Timur 

Selatan 

4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil di bagian selatan. 
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4.1.2 Karakteristik Kependudukan Kelurahan Gunung Agung 

Berdasarkan Kecamatan Langkapura Dalam Angka tahun 2016 Kawasan Sentra 

Industri keripik pisang masuk dalam potensi unggulan kecamatan Langkapura. Berdasarkan 

Kecamatan Langkapura Dalam Angka tahun 2016 Kelurahan Gunung Agung memiliki Luas 

1,25 km2 dengan kepadan penduduk per km2 adalah sebesar 5937 jiwa. Jumlah penduduk 

Kelurahan Gunung Agung sebanyak 7.421 jiwa penduduk dengan rincian pada Tabel 4.1 

berikut 

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung Berdasarkan 
Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah 

Laki-Laki 3734 

Perempuan 3687 

Jumlah` 7421 

Sumber: Kecamatan Langkapura Dalam Angka, 2016 

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Gunung Agung dapat merupakan faktor 

penting dalam mendukung pengembangan kawasan sentra industri yang terdapat pada 

wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (% ) 

TK 861 11,6 

SD 1380 18,6 

SMP 1514 20,4 

SMA 1766 23,8 

Akademi 1165 15,7 

Sarjana 735 9,9 

Total 7421 100 

Sumber: Kecamatan Langkapura Dalam Angka, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.2, sebanyak 69,8% tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan 

Gunung Agung sudah melakukan program wajib belajar 9 tahun. Sehingga hal ini akan 

mendukung pengembangan di Kelurahan tersebut. Berdasarkan Tabel 4.2  tingkat 

pendidikan terbanyak adalah pada tingkat SMA sebanyak 1766 jiwa, tingkat SMP sebanyak 

1514 jiwa, jenjang D1-D3 sebanyak 1165 Jiwa, dan lulusan Sarjana sebanyak 735 jiwa.  

Kelurahan Gunung Agung banyak terdapat masyarakat pendatang yang menetap di 

Kelurahan Gunung Agung. Lokasi Kelurahan Gunung Agung yang dekat dengan pusat 

perbelanjaan seperti Mall dan Universitas, menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

pendatang untuk menetap di daerah ini. Jumlah penduduk Kelurahan Gunung Agung 

berdasarkan mata pencaharian dapat dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung Berdasarkan 
Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

Petani 104 1% 

Pekerja sektor perdagangan 1851 25% 

TNI/POLRI 189 3% 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 415 6% 

Tenaga Kesehatan 6 0% 

Pekerja swasta 1704 23% 

Tukang 195 3% 

Pensiunan 81 1% 

Lain-lain 582 8% 

Total 5127 69% 

Sumber: Kecamatan Langkapura Dalam Angka, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa mata pencaharian yang paling banyak pada 

kelurahan Gunung Agung adalah pada sektor perdagangan sebanyak 25%, diikuti dengan 

mata pencaharian pekerja swasta sebanyak 23%. Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa 69% masyarakat kelurahan Gunung Agung sudah bekerja. 

4.1.3 Gambaran Umum Sentra Industri Keripik Pisang. 

Sentra Industri Keripik Pisang di Kota Bandarlampung telah berdiri sejak bulan Mei 

tahun 2008. Peresmian kawasan ini dilakukan secara simbolis dengan dibangunnya gapura 

masuk yang menyatakan kawasan tersebut sebagai Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang 

Kota Bandarlampung. Gapura ini dibangun atas kerjasama antara PTPN VII Propinsi 

Lampung sebagai salah satu BUMN pembina program kemitraan UKM di Propinsi 

Lampung dengan Dinas Perindustrian Kota Bandarlampung.  

Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Kota Bandarlampung terletak di Jalan Pagar 

Alam, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandarlampung, lokasi sentra 

industri tersebut biasa dikenal sebagai Gang PU. Kawasan Sentra Industri keripik pisang 

sudah ada sejak tahun 1996. Pada tahun tersebut pengusaha keripik yang ada belum berdiri 

secara berkelompok, masih berupa usaha perorangan yang jumlahnya terus-menerus 

bertambah, sehingga munculah inisiatif untuk mendirikan suatu Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) Telo Rezeki. KUB ini berdiri pada tahun 2006, dipelopori oleh Sucipto Adi dengan 

8 pemilik UKM keripik lainnya. Pada tanggal 2 Februari 2007, Kelompok Usaha Bersama 

Telo Rezeki ini diresmikan oleh Dinas Perindustrian Kota Bandarlampung dengan jumlah 

anggota 11 UKM. Kelompok usaha bersama Telo Rezeki mendapatkan legalitas formal 

sebagai sebuah kelompok usaha sehingga jumlah UKM yang bergabung menjadi semakin 

bertambah menjadi 19 UKM pada akhir tahun 2007, jumlah ini meningkat setelah adanya 

pendirian gapura yang memberikan informasi bahwa daerah Gang PU lokasi  KUB Telo 

Rezeki ini berada sebagai Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Kota Bandarlampung. 
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Tahun 2011 berdasarkan RTRW kota Bandarlampung, ditetapkan bahwa lokasi sentra 

industri menjadi kawasan sentra industri keripik pisang yang dapat dilihat pada Gambar 

4.1. Sampai bulan Juni 2016 terdapat 34 UKM yang terdapat di Kawasan Sentra Industri 

Keripik Kota Bandarlampung ini, namun yang terdaftar dalam keanggotaan KUB Telo 

Rezeki baru 32 UKM keripik pada tahun 2016 lalu, dari 34 UKM yang terdaftar, 24 UKM 

memiliki ruko dan juga sebagai produsen keripik, dan 10 pengusaha lain hanya melakukan 

pemasaran. Setiap muncul UKM keripik pisang baru pada kawasan sentra industri, secara 

otomatis UKM keripik pisang tersebut akan menjadi anggota KUB Telo Rezeki. Karakter 

yang ingin dikembangankan pada produk-produk kawasan sentra industry di lokasi ini 

adalah spesialisasi keripik keripik pisang. Terdapat beberapa UKM yang juga menjual 

produk non keripik, seperti kemplang dan kelanting, diharapkan semua UKM nantinya 

hanya menjual produk keripik pisang, agar sesuai dengan citra kawasan yaitu sebagai sentra 

industri keripik pisang. Terdapat berbagai rasa keripik pisang yang ditawarkan pada 

Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung ini, beberapa diantaranya yaitu  

rasa asin, manis, mocca, keju, cokelat, balado, jagung bakar, kare, strawberi dan melon. 

Sejak berdiri menjadi kawasan sentra industri keripik pisang , yang terhitung sejak 1 

Agustus 2008 kawasan ini mendapatkan bantuan modal dari Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Bandarlampung yang berupa bantuan dana, peralatan produksi seperti 

alat-alat dapur untuk memproduksi keripik dan bantuan untuk pelaksanaan sertifikas i 

produk. Selain itu, kawasan ini mendapat bantuan dalam promosi dengan keikutsertaan 

UKM keripik di kawasan dalam pameran baik yang diselenggarakan di Propinsi Lampung 

dan di luar Provinsi Lampung, termasuk dukungan peningkatan pengetahuan atau wawasan 

pengusaha terhadap pengelolaan manajerial, pengemasan, teknik produksi dengan mengikuti 

pelatihan maupun seminar bagi para pelaku UKM dengan bekerjasama dan bermitra dengan 

PTPN VII. Penyelenggara seminar dan pelatihan ini selain Disperindag Kota 

Bandarlampung dan PTPN VII, juga mendapatkan dukungan dari  Dinas Tenaga Kerja  Kota 

Bandarlampung, Universitas Lampung, Balai Ristek Standarisasi dan Dinas Pertanian 

Provinsi Lampung, Pada Tahun 2016 PT Telkom mulai melakukan pembinaan terhadap 

sentra industri keripik pisang dengan membina 7 UKM. 

 



 

 

 

  

  

Gambar 4. 1 Peta Pola Ruang Kawasan Sentra Industri berdasarkan RTRW Bandarlampung Tahun 2011-2030 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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4.2 Karakteristik Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung 

Penjelasan karakteristik sentra indutstri Keripik pisang Bandarlampung dilakukan untuk 

menjelaskan kondisi Sentra Industri Keripik pisang Bandarlampung saat dilakukan penelit ian.  

Terdapat sebanyak 34 UKM di Sentra Industri keripik pisang yang tergabung dalam KUB Telo 

Rezeki, berikut merupakan UKM yang terdapat di sentra industri keripik pisang: 

Tabel 4. 4 Kegiatan Usaha 
Nama Pengusaha Nama Toko Pemasaran Produksi 

Een Sarwasi Zom Zom Family V  V  

Suwarno  Fino V V 

Sucipto Hadi Asa V V 

Nyoto Rahardjo Nyoto Roso V V 

Wagiman Wagiman V V 

Mardiah Dua Dara V V 

Heriyanto Rona Jaya V V 

Suhartini Cesylia V V 

Gunawan Rizka V V 

Hariyanto Lateb Jaya V V 

Sunarti Alinda V V 

Malik Karya Mandiri V V 

Sinta Keripik Shinta V V 

Ahmad Suheri Suheri V V 

Suhartono Sumber Rezeki V V 

Fiman Firman V V 

Sayuti Keripik Mery V V 

Soman Mery 3 V V 

Romanov Yaya V  V  

M. Sidik Jaya Mery 4 V V  

Royyan Royyan V V 

Hanafi Nisa V   

Aswal Junaidi Askha Jaya V V 

Yatino Lala V   

Robby Mahkota V   

Reno Puri Jaya V V 

Wasiti Keripik Lampung V   

Boiman Arabar V   

Rastoyo Enggal Jaya V  V 

Anwar  Alibaba V   

Sri Rejeki  Rojo Keripik V   

Suheri A Tego V   

Ridwan Effendi Kurnia V   

Sudarmanto Arema Jaya  V   

Jumlah   34 24 

Sumber: Hasil Survei, 2016 

Menurut UU NO 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian industri adalah seluruh bentuk 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya sehingga 

menghasilkan barang yang mempunya manfaat nilai lebih tinggi, hal ini berkaitan dengan 

kegiatan usaha industri yang terdapat pada Sentra Industri keripik pisang Bandarlampung, 

dimana masih terdapat UKM yang hanya melakukan proses pemasaran tanpa melakukan 

produksi sehingga belum dapat dikatakan sebagai industri. Sehingga dalam penelitian ini UKM 
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yang tidak melakukan produksi tidak dijelaskan dalam penjelasan terkait industri keripik pisang 

di Bandarlampung karena tidak termasuk dalam kategori industri. 

4.2.1 Tenaga Kerja  

 Faktor tenaga kerja menjadi bagian utama dalam produksi keripik pisang karena dalam 

proses produksi membutuhkan tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

keterampilannya. Dalam proses produksi tentunya terdapat tahapan-tahapan untuk mencapai 

hasil produk yang sesuai dengan pesanan dalam jumlah dan kualitas yang dikehendaki, 

sehingga proses produksi dapat berjalan tepat waktu. Manajemen proporsi alokasi tenaga kerja 

diperlukan untuk keseimbangan proses produksi sehingga rangkaian proses produksi berjalan 

secara berkesinambungan. Spesifikasi kerja menjadi patokan utama dalam proporsi alokasi 

tenaga kerja.  

Tabel 4. 5 Jumlah Tenaga Kerja dan Lama Usaha 

Nama Pengusaha Nama Toko Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Toko Lama Usaha 

(Tahun) 

Een Sarwasi Zom Zom Family 3 1 9 

Romanov Yaya 8 1 8 

Wagiman Wagiman 4 1 20 

Suhartono Sumber Rezeki 4 1 19 

Ahmad Suheri Suheri 7 2 16 

Royyan Royyan 7 1 6 

Heriyanto Rona Jaya 4 1 20 

Gunawan Rizka 7 1 19 

Reno Puri Jaya 7 2 8 

Nyoto Rahardjo Nyoto Roso 3 1 9 

M. Sidik Jaya Mery 4 5 1 5 

Soman Mery 3 3 1 8 

Hariyanto Lateb Jaya 5 2 14 

Sinta Keripik Shinta 10 1 7 

Sayuti Keripik Mery 10 1 17 

Malik Karya Mandiri 8 2 10 

Fiman Firman 8 2 13 

Suwarno Fino 6 2 10 

Rastoyo Enggal Jaya 3 1 5 

Mardiah Dua Dara 5 1 7 

Suhartini Cesylia 12 3 8 

Aswal Junaidi Askha Jaya 15 3 8 

Sucipto Hadi Asa 4 1 20 

Sunarti Alinda 8 1 7 

Jumlah   156 35   

Sumber Survei Primer 2016 

 Keripik Askha Jaya memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak karena memiliki kios 

keripik pisang sebanyak 3 kios, sehingga membutuhkan karyawan yang banyak untuk melayani 

konsumen. Proposi tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu produksi dan pemasaran, namun 

terdapat juga tenaga kerja yang melakukan produksi dan pemasaran sekaligus, hal ini biasanya 

dilakukan oleh para pengusaha yang memiliki hanya satu toko. Lokasi toko tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4. 2 dan Gambar 4. 3. 
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Gambar 4. 2 Peta Lokasi Sentra Industri Keripik Pisang Gang PU Segmen 1 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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Gambar 4. 3 Peta Lokasi Sentra Industri Keripik Pisang Gang PU Segmen 2 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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A. Tingkat Pendidikan Pengusaha 

Selain pengalaman, tingkat pendidikan juga menjadi pengaruh bagi para pengusaha 

untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pendidikan yang tinggi tentunya 

pemikiran pengusaha akan lebih luas dan terbuka sehingga akan meningkatkan kinerja mereka 

akan meningkat. Tingkat Pendidikan para pengusaha dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Dalam Hal mengolah keripik pisang tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang 

tinggi. Pada hal ini para pengusaha merasa lulusan SMA sudah cukup untuk membantu dalam 

proses produksi atau penjualan sehingga semua karyawan adalah lulusan SMA/SMK.  

Tabel 4. 6 Tingkat pendidikan pengusaha  

Jenjang Pendidikan Jumlah  Prosentase 

SMA 16 67% 

S1 8 33% 

Sumber Survei Primer 2016 

B. Asal Keterampilan Pengusaha 

Asal Keterampilan yang dimiliki oleh para pengusaha didapat dari hasil belajar secara 

mandiri, mendapat pelatihan serta diajarkan oleh keluarga, berikut merupakan prosentase asal 

keterampilan usaha keripik pisang pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4 Asal Keterampilan Pengusaha 
Sumber: Survei Primer, 2016 

 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan mayoritas pengusaha mendapatkan 

keterampilan belajar secara mandiri sebanyak 59% dengan jumlah 14 pengusaha, mendapat 

keterampilan dari  keluarga 33 % dengan jumlah 8 pengusaha, serta mendapatkan keterampilan 

dari pelatihan yang diadakan sebanyak 2 orang atau 8%. 

C. Upah Tenaga Kerja 

  Untuk Upah pembayaran tenaga kerja sentra industri keripik pisang sendiri sebulan  

berdsarkan wawancara dengan para pengusaha yaitu rata rata memberikan upah perhari sebesar 

Rp. 50.000,-. Berdasarkan SK penetapan UMK Bandarlampung dengan nomor 

G/659/III.05/HK/2016 ditetapkan UMK Kota Bandarlampung adalah Rp 2.054.365,32. Hal ini 

58%
33%

9%

Sendiri

Keluarga

Pelatihan

http://lampung.tribunnews.com/tag/umk
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menunjukkan bahwa dari kondisi upah tenaga kerja, pengusaha belum mampu membayar upah 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya 

peningkatan penghasilan untuk membayar upah tenaga kerja sehingga peningkatan 

kesejahteraan tenaga kerja juga meningkat 

4.2.2 Modal 

Modal menjadi salah satu faktor keberhasilan pengembangan sebuah industri. Untuk 

memilai dan menjalankan sebuah usaha keberadaan modal adalah sebagai motor penggerak. 

Dalam sebuah industri keripik pisang modal dapat berasal dari modal sendiri yaitu pengusaha 

yang membangun industri nya dari kemampuan yang ia milki serta modal yang berasal dari 

bantuan swasta atau pemerintah. 

Tabel 4. 7 Asal Modal Usaha 
Asal Modal Jumlah Responden Prosentase 

Modal Sendiri 9 38% 

Bantuan Modal PTPN VII 10 41% 

Batuan Modal PT. Telkom 5 21% 

Jumlah 24  

Sumber Survei Primer 2016 

Dari Tabel 4.7 Dapat diketahui bahwa para pengusaha mendapatkan modal bantuan 

PTPN VII sebanyak 41 %, bantuan modal PT. Telkom sebanyak 21% sedangkan pengusaha 

yang mengandalkan modal pribadi sebanyak 38%. 

Bantuan modal maksimal PTPN VII dan PT. Telkom diberikan dengan jumlah 

maksimal sebesar 50 juta Rupiah. Jumlah modal bantuan yang diberikan pada mitra binaan 

dapat kita lihat pada Tabel 4. 8 dibawah ini. 

Tabel 4. 8 Jumlah Bantuan Modal 
Nama Kemitraan Jumlah Bantuan Modal  

PTPN VII 7.500.000 s.d 25.000.000 

PT.Telkom 10.000.000 s.d 20.000.000 

Sumber: Survei Primer 2016 

Bantuan Pinjaman Program Kemitraan PT. Telkom dan PTPN VII tidak mengena l 

bunga, namun mengenakan jasa administrasi maksimal 6% per tahun dari saldo pada awal 

tahun. Sedangkan lama pinjaman maksimum adalah selama 2 tahun. Proses ini sesuai dengan 

SOP dari Permen BUMN No.5 Tahun 2007. Peran BUMN kemitraan selain memberikan 

bantuan berupa modal juga melakukan pendampingan terkait pengembangan sentra Industri 

seperti membuka konsultasi serta memberikan pelatihan. 

4.2.3 Bahan Baku 

A. Bahan Baku Keripik Pisang 

Dalam Proses pembuatan keripik pisang, bahan baku yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut pisang, air, minyak, garam, serta bumbu. Jenis pisang yang digunakan untuk membuat 
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keripik pisang adalah pisang kapok yang dapat dilihat pada Gambar4.5. Kalau suplai Kepok 

kurang, biasanya produsen keripik akan terpaksa menerima pisang cavendish. Keengganan 

pengusaha keripik menggunakan jenis cavendish adalah karena pisang ini ada rasa masamnya 

dan akan susut terlalu banyak ketika digoreng. 

 

Gambar 4. 5 Pisang Kepok 
Sumber: Survei Primer, 2016 

 Keripik pisang dapat dibuat menjadi beberapa rasa tergantung bumbu (seasoning) yang 

ditambahkan. Bahan tambahan yang diperlukan sebagai penambah rasa antara lain garam halus 

untuk rasa asin; gula pasir, gula merah, dan gula semut untuk rasa manis; cabai bubuk untuk 

rasa pedas; dan bumbu untuk keripik dengan rasa khas. Dalam sekali produksi  per minggu rata 

rata keripik pisang yang diolah adalah 300 – 500 sisir. Berikut adalah rincian biaya pembelian 

bahan baku dalam satu kali produksi.  

Tabel 4. 9 Rincian biaya bahaya bahan baku dalam satu kali produksi 

Kegiatan/Bahan Biaya produksi 201 – 300 sisir Biaya produksi 201 – 300 sisir 

Pisang Kepok Rp2.100.000 Rp1.450.000 

Air Rp30.000 Rp20.000 

Minyak Goreng Rp225.000 Rp150.000 

Garam Rp10.000 Rp7.000 

Bumbu Rp1.250.000 Rp840.000 

Kemasan Rp200.000 Rp134.000 

Bahan Bakar Rp125.000 Rp84.000 

Total Rp3.940.000 Rp2.685.000 

Sumber: Survei Primer 2016 

 Dalam sekali produksi yang dilakukan pengusaha setiap satu minggu sekali rata rata 

dihasilkan 180 kg keripik pisang. Harga jual keripik pisang per kilogram nya adalah 50.000 

rupiah,  sehingga dalam satu kali produksi pengusaha mampu menghasilkan pendapatan kotor 

sebesar 9.000.000 rupiah. Sehingga dapat dibuat tabel keuntungan yang didapatkan pengusha 

dalam satu kali produksi  pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4. 10 Keuntungan pengusaha dalam satu kali produksi (201 -300 sisir) 
Keterangan Pengeluaran 

(Rupiah) 

Pemasukan 

(Rupiah) 

Keuntungan 

(Rupiah) 

Total Biaya Produksi 3.940.000 - -3.940.000 

Biaya Tetap (sewa, pinjaman , alat) 500.000 - -4.440.000 

Upah 4 (empat) Tenaga Kerja per minggu 1.400.000 - -5.840.000 

Pemasukan  - 9.000.000 3.160.000 

Keuntungan per Minggu   3.160.000 

Keuntungan per Bulan   12.640.000 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017 

Pengusaha sentra industri keripik Bandarlampung yang melakukan produksi dengan 

frekuensi satu minggu sekali. Keuntungan bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi 

tersebut yaitu sebesar Rp. 3.160.000,- sehingga dalam satu bulan pengusaha industri dapat 

menghasilkan pendapatan sebesar Rp.12.640.000,-. 

Tabel 4. 11 Keuntungan pengusaha dalam satu kali produksi (101 -200 sisir) 
Keterangan Pengeluaran 

(Rupiah) 

Pemasukan 

(Rupiah) 

Keuntungan 

(Rupiah) 

Total Biaya Produksi 2.685.000 - -2.685.000 

Biaya Tetap (sewa, alat) 250.000 - -2.935.000 

Upah 3 (tiga) Tenaga Kerja per minggu 1.050.000 - -3.985.000 

Pemasukan  - 6.000.000 2.015.000 

Keuntungan per Minggu   2.015.000 

Keuntungan per Bulan   8.060.000 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017 

Berdasarkan hasil survei menunjukkan enam dari sembilan pengusaha yang 

menggunakan modal sendiri hanya memproduksi 200 sisir per sekali produksi.  Pengusaha 

tersebut mendapat  keuntungan bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi tersebut yaitu 

sebesar Rp. 2.015.000,- sehingga dalam satu bulan pengusaha industri dapat menghasilkan 

pendapatan sebesar Rp.8.060.000,-. Keuntungan pengusaha yang memproduksi 101-200 sisir 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4. 12 Keuntungan pengusaha yang melakukan pemasaran saja 

Keterangan Pengeluaran 

(Rupiah) 

Pemasukan 

(Rupiah) 

Keuntungan 

(Rupiah) 

Total Biaya Pembelian keripik Pisang Polos  2.400.000 - -2.400.000 

Bumbu dan kemasan 1.000.000  -3.400.000 

Biaya Tetap (sewa, alat) 250.000 - -3.650.000 

Upah 3 (tiga) Tenaga Kerja per minggu 1.050.000 - -4.700.000 

Pemasukan  - 6.000.000 1.300.000 

Keuntungan per Minggu   1.300.000 

Keuntungan per Bulan   5.200.000 

Pedagang yang hanya melakukan pemasaran tanpa adanya produksi dalam seminggu 

membeli 120 kg keripik pisang polos untuk diberi bumbu, dikemas lalu dijual kembali.  

Pengusaha tersebut mendapat  keuntungan bersih yang didapatkan dalam satu minggu  yaitu 

sebesar Rp. 1.300.000,- sehingga dalam satu bulan pengusaha industri dapat menghasilkan 
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pendapatan sebesar Rp.5.200.000,-. Keuntungan pengusaha yang melakukan pemasaran saja 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Pengusaha yang melakukan pemasaran saja seluruhnya tidak tergabung dalam program 

kemitraan. Berdasarkan hal tersebut sehingga diharapkan adanya peningkatan pendapatan para 

pengusaha dengan meningkatkan jumlah produksi atau mengubah sistem usaha dengan tidak 

melakukan pemasaran saja namun juga melakukan produksi. Peningkatan produksi tersebut 

dapat dicapai dengan memanfaatkan bantuan modal dari kemitraan atau pemerintah sehingga 

pengusaha dapat menambah jumlah bahan baku, menambah tenaga kerja dan menggunakan alat 

produksi modern dari bantuan dana tersebut.Asal Bahan Baku 

Asal bahan baku buah pisang rata rata didapat dari luar kota Bandarlampung, berikut 

merupakan prosentase asal bahan baku buah pisang dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4. 13 Asal Bahan Baku 

Asal Bahan Baku Jumlah Prosentase 

Pringsewu 16 67% 

Lampung Selatan 6 25% 

Pesawaran 2 8% 

Sumber: Survei Primer 2016 

B. Proses Produksi Keripik Pisang 

Keripik adalah produk yang dihasilkan melalui tahapan pengupasan, pengirisan, dan 

penggorengan. Keripik banyak menyerap minyak selama penggorengan. Banyak sedikitnya 

minyak yang diserap akan mempengaruhi rasa, tekstur, serta penampakan keripik (Matz, 1984 

dalam Rahman, 2001). Biasanya proses yang dilakukan pada industri pangan umumnya 

menggunakan deep fat frying. Tujuan pengolahan pisang menjadi kripik pisang adalah untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan/memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Proses  

pengolahan keripik pisang secara umum yang banyak dilakukan adalah cara konvensional dan 

cara vakum (vacuum frying). Pengolahan dengan cara konvensional yaitu dengan mengunakan 

kuali penggoreng dimana kondisi bahan pangan yang digoreng terbuka dengan udara (Gambar 

4.8). Umumnya alat yang digunakan berupa wajan yang berisi minyak goreng, lalu dipanaskan 

dengan kompor atau tungku pemanas. Sedangkan pengolahan dengan cara vacuum frying 

merupakan penggorengan yang dilakukan di dalam kondisi ruang tertutup dan dengan tekanan 

rendah, kondisi yang baik untuk menggoreng buah secara vakum adalah pada suhu 90 sampai 

100ºC, tekanan vakum 70 cmHg dengan lama penggorengan 60 sampai 90 menit (Lastriyanto, 

1997 dalam Gultom, 2006). Alur proses pengolahan keripik pisang dapat dilihat pada Gambar 

4.6. 
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Gambar 4. 6 Proses Pengolahan Keripik Pisang 
Sumber: Survei Primer 2016 

4.2.4 Pemasaran 

Seluruh Pengusaha Keripik Pisang di Bandarlampung sudah melakukan pemasaran. 

Dalam jangkauan pemasaran pengusaha di sentra industri keripik pisang hanya menjua l 

pemasaran dalam skala lokal atau hanya dalam kawasan sentra industri keripik pisang. 

Pengusaha belum dapat melakukan ekspor keluar daerah. Oleh karena itu PT Telkom 

melakukan pelatihan kepada pengusaha keripik pisang agar dapat memasarkan hasil keripik 

pisang secara online, sehingga jangkauan pemasaran akan lebih luas. 

4.2.5 Teknologi 

Teknologi yang digunakan dalam usaha keripik pisang masih secara tradisiona l. 

Terdapat mesin produksi modern yang dapat digunakan untuk menghasilkan keripik yaitu 

mesin vacum frying. Prinsip kerja vacuum frying adalah menghisap kadar air dalam buah 

dengan kecepatan tinggi agar pori-pori daging buah-sayur tidak cepat menutup, sehingga kadar 

air dalam buah dapat diserap dengan sempurna. Penggorengan vakum dilakukan pada tekanan 

rendah, sehingga penguapan dapat berlangsung cepat dan merata, keuntungan lain penggunaan 

system penggorengan vakum adalah warna dan zat-zat nutrisi yang terkandung dalam buah 

tidak banyak mengalami perubahan karena proses penguapan air berlangsung pada suhu 

rendah. Dari seluruh pengusaha baru satu pengusaha saja yang menggunakan mesin vacum 

frying yaitu pengusaha Keripik Asa. Hal ini diakibatkan para pengusaha enggan menggunakan 

mesin vacum karena belum dapat mengoperasikan dan ketidak mampuan untuk membeli mesin 

vacum frying. Mesin vacum frying sendiri mempunyai harga yang cukup mahal yaitu berkisar 
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Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000 tergantung dari kapasitas produksi. Mesin 

vacuum frying dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Mesin Vacum Frying 
Sumber: Survei Primer 2016 

 

 

Gambar 4. 8 Pengolahan Keripik Secara Tradional 
Sumber: Survei Primer 2016 

4.2.6 Jaringan Utilitas 

A. Jalan 

Jaringan jalan yang terdapat di sentra industri keripik pisang Bandarlampung kondisinya 

sudah baik dengan perkerasan aspal. Jalan pada kawasan ini berada pada hierarki kolektor 

sekunder. Kawasan sentra industri ini memiliki panjang 2,78 km. Untuk itu perlu terus diadakan 

adanya perawatan jalan untuk mendukung kegiatan ekonomi di lokasi ini. Namun belum adanya 

lokasi parkir yang memadai pada beberapa toko menyebabkan adanya hambatan jalan bagi 

konsumen yang parkir di badan jalan, sehingga perlu adanya penyiapan lahan lokasi parkir ba gi 

setiap toko ataupun terpusat dengan sistem parkir off street dengan mempertimbangkan ruang 
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milik jalan pada Jalan Z.A Pagar alam yang hanya 5,5 m bagi kendaraan motor, mobil, pick up 

serta Bus. 

 
Gambar 4. 9 Penampang Jalan Kawasan Sentra Industri (Jalan Z.A Pagar Alam) 
Sumber: Survei Primer 2016 

B. Air Bersih 

Sarana Air Bersih di sentra industri keripik pisang sudah baik. Masyarakat 

menggunakan PDAM dan Sumur. Menurut kecamatan Langkapura dalam angka masyarakat 

Gunung Agung banyak menggunakan sumur, namun para pengusaha keripik pisang lebih 

banyak menggunakan air pdam karena tidak membutuhkan air yang terlalu banyak dan kualitas 

lebih terjaga. Kecamatan Langkapura masuk dalam pelayanan PDAM Way Rilau dan masuk 

pada zona 231. 

C. Listrik dan Energi 

Jaringan Listrik di Sentra Industri Keripik Pisang telah dilayani oleh PLN. Jaringa n 

Listrik ini sebagai sarana penerangan dalam proses produksi, dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat sekitar. Dalam proses pengolahan keripik pisang tidak terlalu membutuhkan listrik 

karena proses pengolahan menggunakan bahan bakar seperti gas dan kayu bakar. 

D. Sampah dan Limbah 

Pengolahan limbah hasil produksi di sentra industri belum terlaksana dengan baik, tidak 

terdapat tempat pembuangan sampah khusus bagi limbah yang dihasilkan dari proses produksi 

keripik pisang, Selama ini, para pengusaha baru bekerjasama dengan kelembagaan masyarakat 

setempat untuk pengangkutan limbah ini. Untuk itu perlu adanya sarana pengolah limbah 

produksi sentra industri keripik pisang, seperti pembuatan kompos. 
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4.2.7 Kelembagaan 

Sentra industri keripik pisang Bandarlampung mempunyai kelembagaan yang menaungi 

para pengusaha keripik yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Telo Rezeki. KUB Telo Rezeki 

telah berdiri sejak 2006, dan diresmikan oleh Diskoperindag Kota Bandarlampung dengan 

anggota 11 orang. Tahun 2016 jumlah anggota keripik pisang yang terdaftar ada 32 anggota 

dari total 34 usaha keripik pisang yang berada di sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 

KUB Telo Rezeki diketuai oleh Sucipto Adi, berdasarkan wawancara dengan ketua KUB dalam 

sebulan sekali diadakan pertemuan antar anggota, namun dalam perjalanannya hanya beberapa 

anggota saja yang aktif dalam pertemuan dan kegiataan yang mendukung perkembangan sentra 

industri keripik pisang.  

4.3 Analisa Linkage System 

Analisa linkage system digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara forward linkage 

dan backward linkage industri keripik pisang di Bandarlampung. 

A. Keterkaitan ke belakang (Backward Linkage) yaitu keterkaitan industri dengan input 

industri yang meliputi keterkaitan dengan tenaga kerja, bahan baku, teknologi dan 

modal. 

B. Keterkaitan ke depan (forward linkage) yaitu keterkaitan industri keripik pisang dengan 

output industri yaitu pemasaran dan limbah. 

Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa keterkaitan industri dengan lokasi bahan 

baku paling besar berasal dari kabupaten Pringsewu sebanyak 67%, untuk tenaga kerja 100% 

berasal dari wilayah kota Bandarlampung. Proses pengolahan baik traditional maupun modern 

dengan menggunakan mesin vacuum frying dilakukan di kawasan sentra industri sendiri. 

Didalam pemasaran, para pengusaha keripik pisang hanya melakukan penjualan didalam 

kawasan sentra industri keripik pisang, para pengusaha masih belum ekspor hasil produksi 

keripik pisang serta memanfaatkan penjualan secara online agar pemasaran lebih luas. 

Pengolahan limbah sendiri belum dilakukan pada sentra industri keripik pisang sehingga perlu 

adanya perhatian terkait pengolahan limbah, mengingat adanya potensi limbah kulit pisang 

dijadikan sebagai pupuk serta  perlu adanya perhatian terkait pembuangan minyak yang sudah 

terpakai agar limbah minyak tidak mencemari lingkungan.  
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Gambar 4. 10 Linkage system Sentra Industri Keripik Pisang 
Sumber: Hasil Analisa 2016 

4.4 Analisis Kesesuaian Kriteria Sentra Industri 

Analisis Kriteria Sentra Industri dilakukan untuk mengetahui apakah kriteria-kriter ia 

yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Kriteria tersebut 

merupakan gabungan dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui penetapan 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah dan 

Penilaian Sentra One Village One Product (OVOP) yang terdapat pada pada Buku Petunjuk 

teknis penilaian, klasifikasi dan pembinaan One Village One Product (OVOP) oleh Kementrian 

Perindustrian. Pemenuhan kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.14 dibawah ini.  

Tabel 4. 14 Analisa Kesesuaian Kriteria Sentra Industri 

No. Kriteria Kondisi Eksisting Analisis 

1. Adanya komitmen program atau 

fasilitasi Pemerintah Daerah 

terhadap pengembangan produk 

IKM di sentra yang bersangkutan. 

Belum adanya dokumen dokumen perencanaan 

pembangunan infrastruktur pendukung Sentra 

seperti Pola Pengembangan, Bisnis Plan, DED, yang 

sudah diatur dalam Permen Perindustrian RI Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana 

Industri. Komitmen Pemerintah hingga tahun 2016 

yang sudah dilakukan yaitu Pelatihan dan mendata 

para pengusaha di Sentra Industri 

Belum 

terpenuhi 

9
9
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No. Kriteria Kondisi Eksisting Analisis 

2. Memiliki pengurus sen tra yang 

dapat berupa Kelompok Usaha 

Bersama (KUB), koperasi, 

paguyuban, asosiasi, dll. 

Sudah terdapat KUB Telo Rezeki, namun belum 

berjalan dengan baik  

Sudah 

Memenuhi 

3. Terdapat minimal 20 (dua puluh) 

orang UKM, dengan kapasitas 

produksi yang memadai dalam 

kawasan sentra yang memiliki 

prospek untuk dikembangkan  

menjadi bagian integral dari klaster; 

Sudah Terdapat 24 UKM Sudah 

Memenuhi 

4. Mempunyai omzet penjualan 

minimal mencapai Rp. 200 

juta/bulan 

Omset penjualan sentra industri keripik pisang 

perbulan  di sentra industri sebesar Rp. 380 juta  

Sudah 

Terpenuhi 

5. Mempunyai prospek pasar yang 

baik; 

Prospek pasar hanya menjangkau skala lokal. Belum 

terdapat pusat pasar. 

Belum 

Terpenuhi 

6. Mempunyai jaringan kemitraan  

dalam pengadaan bahan baku 

maupun pemasaran; 

Para Pengusaha tergabung dalam Kemitraan yang 

diadakan oleh PTPN VII dan PT Telkom 

Sudah 

memenuhi 

7. Mampu menyerap tenaga kerja 

minimal sebanyak 40 (empat puluh) 

orang dalam kawasan sentra; 

Jumlah Tenaga Kerja dalam satu kawasan sebanyak 

156 orang 

Sudah 

memenuhi 

8. Mengutamakan bahan baku lokal 

(dalam negeri); 

Bahan Baku Berasal dari Pringsewu, Pesawaran dan 

Lampung Selatan (Provinsi Lampung) 

Sudah 

memenuhi 

9. Menggunakan teknologi tepat guna 

dalam upaya meningkatkan mutu 

produk; 

Hanya terdapat 1 pengusaha yang sudah mempunyai 

mesin vacum frying 

Belum 

Terpenuhi 

10. Tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung. 

Kondisi Jaringan sarana dan prasarana sudah baik, 

namun belum dilewati oleh transportasi  umum, 

belum terdapat lahan parkir yang memadai, pusat 

pasar, IPAL dan pengolaha limbah produksi 

Belum 

Terpenuhi 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan hasil analisa kesesuaian kriteria sentra industri terdapat empat kriteria yang 

masih belum memenuhi kriteria sentra industri yaitu komitmen program atau fasilita s i 

Pemerintah Daerah terhadap pengembangan produk IKM di sentra, hal ini belum terpenuhi 

karena masih belum adanya dokumen dokumen perencanaan pembangunan infrastruk tur 

pendukung (common service facilities) Sentra seperti Pola Pengembangan, Bisnis Plan, DED 

berakibat pada ketidak pastian dalam perencanaan pengembangan sentra industri. Kedua adalah 

belum terpenuhinya prospek pasar yang baik karena pengusaha hanya memasarkan secara 

lokal. Belum terpenuhinya teknologi tepat guna karena baru pengusaha yang menggunakan 

mesin vacuum frying. Keempat adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang 

belum terpenuhi karena belum terdapat sarana transportasi umum yang melewati lokasi sentra 

industri, belum terdapat fasilitas parkir yang memadai pada masing masing toko, pusat pasar, 

IPAL serta pengolah limbah produksi seperti kulit pisang. 
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4.5  Analisis Jaringan Sosial 

4.5.1 Rate of Participation 

 Analisis Rate of Participation dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

partisipasi pengusaha yang berada pada kawasan sentra industri keripik pisang Bandarlampung 

yang didasarkan dari keikutsertaan pengusaha dalam keanggotaan pengusaha dalam program 

kemitraan serta kelembagaan dan kegiatan pelatihan yang pernah ada untuk mendukung 

pengembangan sentra industri keripik pisang. Dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat 

yang tinggi dalam pengembangan sentra industri keripik pisang, tentunya akan memudahkan 

baik pengusaha, pembina maupun pemerintah dalam mengembangkan sentra industri keripik 

pisang Bandarlampung. 

 Perhitungan tingkat partisipasi pada kawasan sentra industri keripik pisang didasarkan 

keikutsertaan pengusaha dalam program kemitraan serta kelembagaan dan kegiatan pelatihan 

yang telah diikuti oleh para pengusaha. Keikutsertaan pengusaha dalam kegiatan tersebut dapat 

dijelaskan dalam bagan berikut: 

 

Gambar 4. 11 Keikutsertaan Pengusaha dalam program mitra binaan dan Kelembagaan di Kawasan 
Sentra Industri  

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan Gambar 4.11, diketahui bahwa pada kawasan sentra industri keripik 

Pisang terdapat dua program mitra binaan yaitu yang diadakan oleh PTPN VII dan PT. Telkom. 

Para pengusaha lebih banyak mengikuti program mitra binaan oleh PTPN VII karena PTPN 

VII telah membina sejak tahun 2008 sementara PT. Telkom baru mulai membina pada tahun 

2016.  Menurut Sucipto Adi Ketua KUB Telo Rezeki yang merupakan kelembagaan yang 

menaungi para pengusaha di Sentra Industri mengatakan bahwa hanya terdapat dua belas 

pengusaha yang aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh KUB atau merespon adanya 

informasi terkait pengembangan industri dari pemerintah atau pelatihan dari pihak swasta. 

Data keikutsertaan pengusaha dalam program kemitraan serta kelembagaan kemudian 

diafiliasi untuk mengetahui tingkat partisipasi pengusaha dalam Kelompok tersebut. Berikut 
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merupakan perhitungan untuk mengetahui tingkat partisipasi dari pengusaha terdahadap 

Kelembagaan dan program mitra binaan yang diikuti. 

Rate of participation = Sum of Diagonal Matrix / Numb of Responden = 27/24 = 1,125 

Hasil perhitungan rate of participation menjelaskan bahwa masing-masing pengusaha 

di Kawasan Sentra Industri rata rata mengikuti  1 jenis kelembagaan dari 2 jenis kelembagaan 

yang terdapat di Kawasan Sentra Industri. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang.  

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi dalam kelembagaan ini dikarenakan pengusaha 

merasa enggan untuk mengikuti setiap kegiatan dan merasa terwakili dengan pengurus KUB 

Telo Rezeki. Sebanyak 11 pengusaha telah mengikuti kelembagaan dan kemitraan, 1 pengusaha 

hanya mengikuti kelembagaan saja, 4 pengusaha hanya mengikuti program kemitraan saja 

sebanyak 9 pengusaha tidak mengikuti kegiatan apapun yang terkait kelembagaan pada sentra 

industri. 

  Bentuk partisipasi masyarakat terhadap Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang 

Bandarlampung dapat dijelaskan dalam Gambar 4.12: 

 

Gambar 4. 12 Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Kawasan Sentra Industri  Keripik 
Pisang Bandarlampung 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Selanjutnya, perhitungan tingkat partisipasi dalam pengembangan Kawasan Sentra 

Industri Keripik Pisang didasarkan pada 10 kegiatan Pelatihan yang diikuti oleh para 

pengusaha. Pelatihan diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Keikutsertaan pengusaha 

dalam pelatihan tersebut dapat dijelaskan dalam Gambar 4.13: 

35%

65%

Keaktifan dalam KUB Telo Rezeki

Aktif KUB Telo Rezeki

Tidak Aktif KUB Telo Rezeki

38%

21%

41%

Keikutsertaan dalam Mitra Binaan

Mitra Binaan PTPN VII

Mitra Binaan PT. Telkom

Tidak mengikuti Mitra Binaan



 

85 

 

  

Gambar 4. 13 Keikutsertaan Pengusaha di Kawasan Sentra Industri dalam berbagai pelatihan  

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan gambar 4.13, diketahui bahwa terdapat 10 pelatihan yang diikuti oleh 

pengusaha-pengusaha di Kawasan Sentra Industri Keripik pisang sejak tahun 2010. Kegiatan 

pelatihan Online Shop menjadi pelatihan yang diikuti terbanyak oleh para pengusaha karena 

para pengusaha menganggap perlunya untuk mereka dapat mengikuti trend jual beli online yang 

dapat memudahkan mereka menjual keripik pisang selain itu. Sementara pelatihan label dan 

Kemasan juga menjadi salah satu pelatihan yang menarik bagi pengusaha karena para 

pengusaha menganggap kemasan yang baik dan menarik lebih praktis jika ingin diberikan 

sebagai oleh oleh karena sudah dalam takaran yang sesuai. 

Rate of participation = Sum of Diagonal Matrix / Numb of Responden = 100/24 = 4,16 

Hasil perhitungan tingkat partisipasi ini menjelaskan bahwa pengusaha yang terlibat 

dalam Pelatihan rata-rata mengikuti 4 kegiatan dari jumlah keseluruhan kegiatan yaitu 10 

kegiatan. Nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan tersebut dalam 

kategori sedang. 

4.5.2 Analisis Densitas 

  Analisis densitas digunakan untuk mengetahui hubungan kerapatan dari hubungan antar 

responden dalam suatu kawasan studi. Kerapatan menjadi indikator terbangunnya interaksi 

sosial (Vipriyanti, 2011). Wasserman dan Faust (1994) menjelaskan nilai densitas dalam 

hubungan antar responden di masyarakat, dimana hubungan ini dimaksudkan sebagai jumlah 

rata-rata aktivitas yang terjadi dari setiap pasang aktor. Nilai densitas juga dapat digunakan 

untuk melihat besarnya proposi responden yang berbagi keikutsertaan dalam setiap kegiatan. 

Nilai densitas berada pada rentang 0-1, dimana nilai 1 dapat dimaksudkan bahwa responden 
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dalam kawasan studi sedikitnya memiliki satu atau lebih kesamaan keikutsertaan dalam 

kegiatan yang ada.  

  Pada penelitian ini, perhitungan densitas dilakukan di Kawasan Sentra Industri Keripik 

Pisang Bandarlampung untuk melihat kerapatan pengusaha dalam pengembangan sentra 

industri keripik pisang di Bandarlampung. Modal sosial yang ditunjukkan oleh rasa percaya 

dapat diproksi dari nilai kerapatan, karena kerapatan menggambarkan level kerapatan interaksi 

sosial diantara mereka dimana melalui interaksi tersebut akan terbangun rasa saling percaya 

(Vipriyanti, 2015). Ketika pengusaha sering berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu, para 

pengusaha akan menciptakan pola perilaku tertentu dan membangun kepercayaan diantara 

mereka. Keterlibatan pengusaha dalam pengembangan sentra industri keripik pisang 

ditunjukkan melalui keikutsertaan pengusaha dalam setiap kelembagaan serta pelatihan yang 

mereka ikuti. 

Tabel 4. 15 Nilai Densitas Pengusaha sentra industri 
Lokasi  Nilai 

Densitas 

Kategori 

Kawasan Sentra Industri Kerip ik 

Pisang 

Mitra Binaan dan 

Kelembagaan 

0,341 Sedang 

Pelatihan 0,721 Tinggi 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.15, diketahui bahwa nilai densitas setiap kegiatan di kawasan sentra 

industri keripik pisang dibuat berdasarkan 2 kegiatan yaitu keikutsertaan dalam lembaga serta 

keikutsertaan dalam pelatihan. Kerapatan yang ditunjukkan pada keikutsertaan dalam 

kelembagaaan termasuk dalam kategori sedang hal ini dikarenakan 59% dari anggorta KUB 

sudah tergabung dalam mitra binaan. Kerapatan yang ditunjukkan pada keikutsertaan dalam 

pelatihan termasuk dalam kategori tinggi Hal ini disebabkan banyak pengusaha sering 

mengikuti kegiatan pelatihan sehingga sering terjadinya interaksi antar pengusaha pada 

kegiatan ini. Dengan mengetahui interaksi yang tinggi saat pelatihan, pemerintah maupun 

swasta dapat menggunakan kegiatan pelatihan sebagai sarana untuk menyampaikan informas i 

maupun diskusi untuk pengembangan industri.  

4.5.3 Analisis Sentralitas 

Menurut Budi Susanto (2013) tujuan dari analisis jaringan sosial dengan menggunakan 

metode centrality adalah untuk mengetahui pengaruh individu yang paling berperan dalam 

sebuah jaringan sosial di masyarakat. 

Analisis sentralitas dilakukan untuk mengetahui tokoh sentral dalam suatu organisas i 

atau kegiatan. Analisis sentralitas yang dilakukan dalam penelitian terbagi menjadi tiga yakni 

Degree Centrality, Betweenness Centrality dan Closeness Centrality sehingga dapat diketahui 
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simpul simpul kekuatan masyarakat dan dapat menjadi salah satu penggerak untuk 

pengembangan sentra industri keripik pisang. Individu yang paling berperan disebut sebagai 

tokoh sentral dimana individu tersebut nantinya dapat menjadi pihak yang menyalurkan 

informasi dari pihak luar (pemerintah ataupun non pemerintah) untuk pengembangan Sentra 

Industri Keripik Pisang. Dalam penelitian ini terbagi atas dua responden dalam perhitungan 

degree centrality, betweenness centrality dan closeness centrality. Untuk perhitungan dari 

degree centrality dan betweennesss Centrality digunakan seluruh responden tanpa 

memperhatikan mereka masuk dalam kelompok terisolasi atau kelompok yang tidak termasuk 

dalam jaringan. Sementara itu, untuk menghitung closeness centrality digunakan responden 

yang termasuk dalam jaringan.  

Setiap analisis sentralitas yang dilakukan, dapat digolong dalam sentralitas tinggi, 

sedang dan rendah. Perhitungan sentralitas suatu kelompok sampai nilai maksimal yang dapat 

diperoleh yakni 0 sampai 1 dengan dibagi menjadi tiga kategori yang rendah, sedang dan tinggi. 

Setiap kategori memiliki range 0,33. Berikut kategori yang diperolah beserta range nilai setiap 

kategorinya:  

a) Rendah  = 0 – 0,333  

b) Sedang  = 0,334 – 0,667  

c) Tinggi  = 0,668 – 1 

Penggambaran netdraw diwakili oleh ukuran poin dan warna yang menggambarkan 

nilai sentralitas dari masing masing responden. Jika ukuran poin/square semakin besar maka 

dapat diartikan semakin besar pula nilai degree yang dimiliki responden tersebut. Warna merah 

menggambarkan nilai tertinggi dari kelompok responden.  

Sentralitas pada pengembangan di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang 

Bandarlampung dikelompokkan menjadi dua jenis, meliputi: 

A. Sentralitas Kelembagaan dan Mitra Binaan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis sentralitas dalam kelembagaan dan Mitra Binaan 

di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 16 Hasil Perhitungan Sentralitas Perencanaan Pengembangan di Kawasan Sentra Industri 
Keripik Pisang Bandarlampung 

Pengusaha yang terlibat g= 24 

Centrality Cd Cc Cb 

Mean 0,34 0,82 0,004 

Std Dev 0,25 0,12 0,005 

Variance 6,73 1,53 0,002 

Min  0 0,51 0 
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Max 0,60 0,93 0,011 

Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Responden 

0-0,33 9 0 24 

0,34-0,66 15 1 0 

0,67-1,00 0 15 0 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.16, diketahui bahwa sebanyak 9 pengusaha memiliki nilai degree 

centrality dengan klasifikasi rendah, 15  pengusaha memiliki nilai degree centrality sedang, 

dan tidak ada yang masuk dalam klasifikasi tinggi. Sebanyak 15 pengusaha memiliki nilai 

closeness centrality tinggi, dan 1 memiliki nilai closeness sedang. Sedangkan pada betweeness  

centrality keseluruhan pengusaha masuk dalam kategori rendah 

 

Gambar 4. 14 Netdraw Pengusaha Keripik Pisang berdasarkan Degree Centrality berdasarakan 
kelembagaaan  
Sumber: Hasil Analisis, 2016 

 

Gambar 4. 15 Netdraw Pengusaha Keripik Pisang Berdasarkan Closeness Centrality berdasarkan 
kelembagaan 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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Gambar 4. 16 Netdraw Pengusaha Keripik Pisang Berdasarkan Betweenes Centrality berdasarkan 
kelembagaan 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Tabel 4. 17 Profil Tokoh Kunci (Key Person) 

No Nama Nama Toko Pendidikan Mitra 

Binaan  

Jabatan  

di KUB 

Lama 

Usaha 

Nilai 

Degree 

Centrality 

1 Heriyanto Rona Jaya SMA PTPN VII - 20 tahun 0,93 

2 Suhartono Sumber Rezeki SMA PTPN VII - 19 tahun 0,93 

3 Sucipto Adi Asa SMA PTPN VII Ketua 20 Tahun 0,93 

4 Gunawan Rizka SMA PTPN VII - 19 Tahun 0,93 

5 Malik Karya Mandiri SMA PTPN VII - 10 Tahun 0,93 

6 Mardiah Dua Dara SMA PTPN VII - 7 Tahun 0,93 

7 Ahmad Suheri Suheri SMA PTPN VII - 16 Tahun 0,93 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Tabel 4. 18 Profil Tokoh sebagai penghubung berdasarakan hasil betweeness centrality 

No Nama Nama Toko Pendidikan Mitra 

Binaan  

Jabatan  

di KUB 

Lama 

Usaha 

Nilai 

Betweeness 

Centrality 

1 Sunarti Alinda SMA PT. Telkom - 7 tahun 0,0108 

2 Nyoto 

Rahardjo 

Nyoto Roso SMA PT. Telkom - 9 tahun 0,0108 

3 Hariyanto Lateb Jaya SMA PT. Telkom Sekretaris 14 Tahun 0,0108 

4 Suhartini Cesylia SMA PT. Telkom - 8 Tahun 0,0108 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui bahwa ketujuh responden terpilih menjadi tokoh 

sentral karena memiliki nilai centrality tertinggi dengan rincian degree centrality sebesar 0,60, 

closeness centrality sebesar 0,93, sementara berdasrkan tabel 4. 18 pengusaha yanng terpilih 

menjadi penghubung berdasarkan betweenes centrality dengan nilai  sebesar 0,01 sebanyak 
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empat pengusaha. Selain itu, masing-masing tokoh sentral ini mengikuti mitra binaan dan lebih 

aktif dalam kegiatan KUB daripada yang lainnya.  

Tabel 4. 19  Responden yang Paling Dekat dengan Aktor Sentral 
No Aktor 

Sentral 

Hubungan Terdekat 

Keluarga Teman Tetangga Rekan Kerja 

1 Hariyanto Nyoto Rahardjo 

Sucipto Hadi 

Gunawan 

Heriyanto 

Suheri 

   

2 Suhartono 

 

  Firman 

Suhartini 

Wagiman 

Suwarno 

Sucipto Adi 

 

3 Sucipto Adi Suheri 

Hariyanto 

Heriyanto 

Gunawan 

Nyoto Rahardjo 

Suhartono 

  Suhartini 

Sunarti 

4 Gunawan Hariyanto 

Heriyanto 

Sucipto Hadi 

Nyoto Rahardjo 

  Aswal Junaidi 

 

5 Malik    Suheri 

Firman 

Royyan 

Reno 

Suwarno 

6 Mardiah    Aswal Junaidi 

Sucipto Hadi 

Een Sarwasi 

Malik 

Hariyanto 

7 Ahmad 

Suheri 

Malik 

Royyan 

Sucipto Hadi 

Wagiman 

Gunawan 

  

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan tabel 4.19, diketahui bahwa jenis responden yang paling dekat dengan 

aktor sentral didominasi oleh jenis keluarga. Hal ini menandakan bahwa kedekatan dengan 

keluarga dapat menjadikan pola perilaku antar aktor cenderung sama dan dapat meningka tkan 

peluang keikutsertaan aktor jika keikutsertaan antar keluarga dalam pengembangan juga tinggi. 

Maka dari itu, agar upaya penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan peran serta 

masyarakat pada pengembangan di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung 

dapat berjalan efektif, lima tokoh sentral ini dapat menyebarkan informasi pertama kali kepada 

keluarga terdekat di sekitar tempat tinggalnya. 
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B. Sentralitas Kegiatan Pelatihan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis sentralitas dalam kegiatan pelatihan di Kawasan 

Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4. 20 Hasil Perhitungan Sentralitas Pengembangan di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang 
Bandarlampung berdasarkan kegiatan pelatihan 

Pengusaha yang terlibat g= 24 

Centrality Cd Cc Cb 

Mean 0,72 0,88 0,005 

Std Dev 0,25 0,9 0,003 

Variance 5,89 0,84 0,001 

Min  0 0,70 0 

Max 0,91 1 0,01 

Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Responden 

0-0,33 2 0 24 

0,34-0,66 4 0 0 

0,67-1,00 18 24 0 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan tabel 4.20, diketahui bahwa sebanyak 18 pengusaha memiliki nilai degree 

centrality dengan klasifikasi tinggi, 4  pengusaha memiliki nilai degree centrality sedang, dan 

2 pengusaha yang masuk dalam klasifikasi rendah. Sebanyak 24 pengusaha memiliki nilai 

closeness centrality tinggi. Pada betweenes centrality 24 pengusaha masuk dalam klasifikas i 

rendah. 

 

 
Gambar 4. 17 Netdraw Pengusaha Keripik Pisang berdasarkan Degree Centrality berdasarkan kegiatan 
pelatihan 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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Gambar 4. 18 Netdraw Pengusaha Keripik Pisang berdasarkan Closeness Centrality berdasarakan 
kegiatan pelatihan 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 

 

Gambar 4. 19 Netdraw Pengusaha Keripik Pisang berdasarkan Betweeness Centrality berdasarakan 
kegiatan pelatihan 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Tabel 4. 21 Profil Tokoh Kunci (Key Person) dan penghubung 

No Nama Nama 

Toko 

Pendidikan Mitra 

Binaan  

Jabatan di KUB Lama 

Usaha 

1 Sucipto Adi Asa SMA PTPN VII Ketua 20 tahun 

2 Ahmad Suheri Suheri SMA PTPN VII - 16 Tahun 

3 Hariyanto Lateb Jaya SMA PTPN VII Bendahara 14 Tahun 

4 Gunawan Rizka SMA PTPN VII - 19 Tahun 

5 Aswal Junaidi Askha Jaya S1 - - 10 Tahun 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa kelima responden terpilih menjadi tokoh sentral 

karena memiliki nilai centrality tertinggi dengan rincian degree centrality sebesar 0,91, 

closeness centrality sebesar 1, dan tokoh sentral berdasarkan betweenes centrality dengan nilai 

sebesar 0,01 juga menjadi penghubung dalam jaringan di sentra industri keripik pisang. Selain 

itu, masing-masing tokoh sentral ini lebih aktif dalam kegiatan pelatihan daripada yang lainnya. 

Setiap tokoh sentral dari hasil analisis ini memiliki jabatan dalam KUB..  

Tabel 4. 22 Responden yang dekat dengan aktor sentral 

No Aktor 

Sentral 

Hubungan Terdekat 

Keluarga Teman Tetangga Rekan Kerja 

1 Sucipto Adi Suheri 

Hariyanto 

Heriyanto 

Gunawan 

Nyoto Rahardjo 

   

2 Ahmad 

Suheri 
Malik 
Royyan 
Sucipto Hadi 
Wagiman 
Gunawan 

   

3 Hariyanto Nyoto Rahardjo 

Sucipto Hadi 

Gunawan 

Heriyanto 

Suheri 

   

4 Gunawan Hariyanto 
Heriyanto 
Sucipto Hadi 
Nyoto Rahardjo 

  Aswal Junaidi 
 

5 Aswal 

Junaidi 

   Mardiah 
Royyan 
Firman 
Romanov 
Gunawan 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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4.5.4 Tipologi Modal Sosial Pengusaha dalam Pengembangan Sentra Industri Keripik Pisang 

 Secara keseluruhan, hasil Analisis jaringan sosial dalam pengembangan di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung dapat 

dijelaskan pada Table 4.23 berikut: 

Tabel 4. 23  Hasil Analisa Jaringan Sosial Pengusaha di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung 

Lokasi Kegiatan Tingkat 

Partisipasi 

Densitas Degree Centrality Closeness Centrality Betweeness Centrality 

Kawasan Sentra 

Industri Keripik 

Pisang 

Bandarlampung 

Kelembagaan 

& Kemitraan 

Rendah Sedang 

   

Pelatihan Sedang Tinggi 

   

Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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A. Tingkat Partisipasi 

Hasil Perhitungan tingkat partisipasi pada kelembagaan dan kemitraan mendapatkan 

nilai 1,125. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Hasil perhitungan rate of 

participation menjelaskan bahwa masing-masing pengusaha di Kawasan Sentra Industri rata 

rata mengikuti  1 jenis kelembagaan dari 2 jenis kelembagaan yang terdapat di Kawasan Sentra 

Industri. 

Tingkat partisipasi pada kegiatan pelatihan memiliki nilai 4,16. Hasil perhitungan 

tingkat partisipasi ini menjelaskan bahwa pengusaha yang terlibat dalam Pelatihan rata-rata 

mengikuti 4 kegiatan dari jumlah keseluruhan kegiatan yaitu 10 kegiatan. Nilai tingkat 

partisipasi pengusaha dalam mengikuti pelatihan tersebut dalam kategori sedang .Rata-rata 

pengusaha menganggap sudah dapat melakukan usaha secara mandiri berdasarkan pengalaman 

yang mereka miliki dan tidak perlu mengikuti pelatihan 

B. Densitas 

Densitas pada kemitraan dan kelembagaan memiliki nilai 0,341 yang termasuk kedalam 

klasifikasi sedang. Kerapatan yang ditunjukkan pada keikutsertaan dalam kelembagaaan 

termasuk dalam kategori sedang hal ini dikarenakan 59% dari anggota KUB sudah tergabung 

dalam mitra binaan. Semakin tinggi nilai densitas, maka semakin sering pula interaksi yang 

dilakukan masyarakat dalam melakukan penyampaian informasi terkait kegia tan 

pengembangan sentra industri 

Nilai densitas pada kegiatan pelatihan yaitu 0,721 dan termasuk dalam klasifikasi tinggi. 

Hasil ini memberitahukan bahwa frekuensi interaksi dalam kegiatan pelatihan tinggi. Hal ini 

disebabkan banyak pengusaha sering mengikuti kegiatan pelatihan sehingga sering terjadinya 

interaksi antar pengusaha pada kegiatan ini. Dengan mengetahui interaksi yang tinggi saat 

pelatihan, pemerintah maupun swasta dapat menggunakan kegiatan pelatihan sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi maupun diskusi untuk pengembangan industri 

C. Sentralitas 

Nilai sentralitas pada Kelembaggan dan kemitraan cenderung sedang, dengan rincian 

nilai degree terbanyak berada pada level sedang yang menunjukkan bahwa tokoh sentral 

memiliki jangkauan jaringan yang terbatas pada tokoh-tokoh tertentu. closenes berada pada 

level sedang sampai tinggi menunjukkan bahwa kedekatan yang terjadi pada setiap aktor dalam 

jaringan adalah sama rata dan menjadikan penyampaian informasi dapat dilakukan cepat, serta 

nilai betweenes berada pada level rendah yang menunjukkan bahwa tokoh sentral mampu 
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menjadi jembatan informasi secara langsung kepada masyarakat. Aktor kunci yang terbentuk 

dalam jaringan pengusaha sentra industri keirpik pisang adalah sebanyak tujuh pengusaha. 

Nilai sentralitas pada kegiatan pelatihan di Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang 

Bandarlampung termasuk dalam kategori tinggi dengan rincian nilai degree pada level tinggi, 

nilai closeness rata-rata berada pada level tinggi, dan nilai betweenes juga berada pada level 

rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh sentral dapat menjangkau jaringan dengan 

baik. Aktor kunci yang terbentuk pada tahapan ini adalah sebanyak lima pengusaha.. 

Woolcock (2000) membedakan modal sosial menjadi tiga tipe yaitu mengikat (bonding) 

Modal sosial terikat ini cenderung bersifat eksklusif, dimana sifat sifat yang terkandung hanya  

terbatas kepada interaksi masyarakat kelompok itu sendiri, konsep ide relasi serta perhatian 

lebih berinteraksi kedalam (inward looking) ragam masyarakat ini pada umumnya homogen 

umumnya berasal dari ikatan keluarga, bertetangga dan sahabat. Dimana pola interaksi sehari 

hari mengedepankan norma yang menguntungkan anggota kelompok hierarki tertentu serta 

feodal. Tipe kedua adalah menjembatiani (bridging) modal sosial ini terbentuk dari interaksi 

antar kelompok dalam suatu wilayah dengan frekuensi yang lebih rendah seperti kelompok 

agama, etnis atau tingkat pendapatan tertentu. Jembatan sosial ini muncul karena adanya 

berbagai berbagai macam kelemahan yang ada di masyarakat, Bentuk modal sosial yang 

menjembatani (bridging capital social) umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi 

perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak negara 

menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini 

memungkinan perkembangan di banyak demensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin 

efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan 

kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkatkan dan bangsa menjadi jauh lebih kuat. . 

Tipe ketiga adalah moda sosial mengait (linking) yang terbentuk dari hubungan formal antar 

berbagai pihak seperti lembaga politik, sekolah, bank, sarana kesehatan. 

  Berdasarkan hasil analisis jaringan sosial, diketahui bahwa tipologi modal sosial di 

Kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung termasuk kedalam tipologi bridging 

social capital. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam beberapa ciri ciri yang didapat dari hasil 

analisa jaringan sosial dan disesuaikan dengan ciri ciri bridging social capital menurut 

Hasbullah (2006) diantaranya: 

1. Pengusaha sudah terbuka untuk mendapatkan pengetahuan dari mengikuti pelatihan 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. 
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2. Sudah terdapat Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki yang dibuat para pengusaha 

untuk menjembatani aspirasi pengusaha di kawasan sentra industri. 

3. Terdapat beberapa pengusaha lain dapat menjadi tokoh sentral sehingga tidak 

tergantung kepada ketua lembaga saja. 

4. Adanya sikap kemandirian dengan tidak bergantung terhadap hal lain dalam 

mengembangkan usaha. Para pengusaha sudah mampu menjalin kerjasama dengan 

kemitraan secara mandiri. 

5. Kerapatan yang tinggi menunjukkan pengusaha sering berkomunikasi satu sama lain 

sehingga arus informasi berjalan lebih cepat. 

4.6 Analisa Akar Masalah 

Akar masalah penting diketahui untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 

secara efektif dan detail dari masalah dalam pengembangan sentra industri. Menurut Jeni 

Wulandari (2012) dalam penelitian nya terkait Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil 

Berbasis Komoditas Unggulan (Studi Kasus Kawasan Sentra Industri Keripik Kota 

Bandarlampung) terdapat enam permasalahan yang terjadi di sentra industry keripik pisang 

yaitu kurangnya pelatihan tenaga kerja dan manajemen, kualitas produk tidak meningkat, 

sarana dan prasarana belum terpenuhi, kesulitan mendapatkan modal, hubungan relasi tidak 

terjalin dengan baik, promosi belum berjalan optimal. Akar masalah digunakan untuk lebih 

mendetailkan permasalahan yang terjadi tersebut.  Metode yang digunakan untuk membuat akar 

masalah didapatkan dari analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu analis is 

kesesuaian kriteria sentra industri, social network analysis, linkage system dan hasil survei. 

Diagram akar masalah dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

Menurut analisa akar masalah terdapat enam permasalahan yang terjadi dalam 

pengembangan pada sentra industri keripik pisang di Bandarlampung. Permasalahan tersebut 

adalah 

A. Skill tenaga kerja dan manajemen tidak meningkat 

Skill tenaga kerja dan skill manajemen pada pengusaha tidak meningkat disebabkan 

oleh banyakanya pengusaha yang belum ikut kegiatan pelatihan. Kurangnya minat 

pengusaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini karena para pengusaha belum mau 

aktif dalam kegiatan dalam pengembangan sentra industri serta kerapatan yang masih 

dalam cenderung sedang dalam kelembagaan. Keaktifan dalam pengembangan sentra 

industri tersebut disebabkan karena para tokoh sentral belum diberdayakan dalam 

pengembangan sentra industri  keripik pisang.  
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Gambar 4. 20 Diagram Akar Masalah 
Sumber : Hasil Analisa, 2017 
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B. Kualitas produk tidak meningkat 

Kualitas Produk yang tidak meningkat disebabkan karena output hasil produk yang 

kurang berkualitas dan jumlah yang sedikit. Output yang tidak berkualitas tersebut 

disebabkan karena pengelolaan sumber daya yang belum optimal disebabkan karena 

kualitas produksi masih menggunakan teknologi sederhana. Pengusaha yang kurang 

aktif mengakibatkan pengelolaan sumber daya yang dapat dikelola bersama belum 

dapat terkelola dengan baik. Tidak aktif nya pengusaha diakibatkan karena tokoh 

sentral belum mampu mengajak para pengusaha untuk ikut aktif dalam 

pengembangan sentra industri. 

C. Sarana dan prasarana belum terpenuhi 

Sarana dan prasarana belum terpenuhi diakibatkan karena pembangunan sarana 

yang terhambat disebabkan belum adanya pendampingan dari pemerintah dalam 

pengembangan sentra industri serta belum terkelolanya dana dalam pengembangan 

sarana dan prasaran oleh pengusaha dalam pengembangan sentra industr i. 

Penggunaan dana ini belum optimal karena banyak pengusaha yang belum aktif 

dalam kegiatan kelembagaan. Kondisi sarana dan prasaran yang ada saat ini dalam 

kondisi baik namun perlu adanya perawatan dari para pengusaha. Adanya sistem 

perawatan yang baik tidak akan tercipta bila para pengusaha tidak aktif dalam 

kegiatan perawatan industri.  

D. Kesulitan mendapatkan modal 

Terdapat enam pengusaha yang belum mendapatkan bantuan modal. Pengusaha 

tersebut belum mengikuti kerjasama dengan kemitraan sehingga tidak bisa 

mendapatkan bantuan modal dari kemitraan. Para pengusaha yang menjadi tokoh 

sentral belum dapat mempengatuhi para pengusaha tersebut untuk bergabung dalam 

kemitraan. Adanya bantuan modal dapat membantu pengusaha dalam pendanaan 

untuk pengembangan sentra industri keripik pisang. 

E. Hubungan relasi tidak terjalin dengan baik 

Hubungan relasi diantara pengusaha belum terjalin dengan baik karena hasil 

partisipasi dalam kelembagaan masih dalam kategori rendah . terdapat 13 pengusaha 

yang belum aktif dalam kegiatan kelembagaan. Hal ini yang akan menyebabkan 

kerjasama antar pengusaha tidak tercipta. Tokoh sentral pada kelembagaan belum 
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dapat mempengaruhi pengusaha untuk aktif dalam kegiatan yang ada pada 

kelembagaan 

F. Promosi belum berjalan optimal 

Promosi di dalam sentra industri belum berjalan optimal karena penjualan masih 

dalam skala lokal yaitu masih dalam lingkup sentra industri. Para pengusaha belum 

dapat melakukan ekspor keluar provinsi. Para pengusaha belum mempunyai skill 

pemasaran yang baik, sudah terdapat pelatihan terkait promosi maupun transaksi 

online, namun para pengusaha belum mampu menerapkan hasil pelatihan tersebut. 

Sebelas pengusaha belum mengikuti kegiatan pelatihan sehingga pengusaha belum 

mendapatkan pengetahuan terkait pemasaran maupun transaksi online. Pengusaha 

yang menjadi tokoh sentral belum dapat mengajak seluruh pengusaha untuk 

bergabung dalam kegiatan pelatihan promosi. 

4.7 Analisa Akar Tujuan 

Setelah melakukan analisis akar masalah, selanjutnya dilakukan analisa akar tujuan 

yang digunakan untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai guna menyelesa ikan 

permasalahan. Tahap ini dilakukan untuk menentukan alternatif yang digunakan untuk 

mencapai tujuan yaitu pengembangan sentra industri keripik pisang. Alternatif adalah upaya 

yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan sentra industri. Analisa akar tujuan 

dilakukan dengan menjawab permasalahan yang didapatkan dari setiap penyebab pada analisa 

akar masalah. Diagram analisa akar tujuan dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 Setelah dilakukan analisa akar tujuan didapatkan enam alternatif yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang terdapat di sentra industri keripik pisang Bandarlampung. 

Berdasarkan analisa akar tujuan alternatif tersebut adalah: 

1. Pelatihan Tenaga Kerja dan Manajemen 

2. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk 

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana 

4. Memperkuat Permodalan 

5. Membangun relasi 

6. Meningkatkan Promosi 

Keenam alternatif tersebut selanjutnya akan ditentukan prioritas pelaksanaanya dengan 

melakukan analisa hierarki proses. Setelah didapatkan priortias, selanjutnya menentukan 

indikasi program berdasarkan program-program yang didapat dari hasil analisa akar tujuan. 

 



 

 

 

  

 

Gambar 4. 21 Skenario Akar Tujuan 
Sumber : Hasil Analisa, 2017
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4.8 Analisis Hirarki Proses (AHP) 

Penggunaan metode metode Analytical Hierarchy Process dilakukan untuk mengetahui 

Alternatif terbaik dalam Pengembangan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung. 

Penelitian yang dilakukan pada metode Analytical Hierarchy Process dilakukan oleh experct 

choice yang terdiri dari enam pakar yaitu  

1. Sucipto Hadi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki (Sentra Industri 

Keripik Pisang) 

2. Husnal Yazid, SH. selaku Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Bandarlampung 

3. Hj. Herlina Putri W., ST.,MM. selaku Kepala Sub Bidang Produksi & Keuangan Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandarlampung 

4. A. Zarkasi Selaku Kasie Aneka Usaha Koperasi & UKM Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Lampung 

5. Ratna Septiawati dari Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN 

VII 

6. Suwanto dari Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. 

Telkom Wilayah Provinsi Lampung 

Metode AHP  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satu hierarki yaitu 

hierarki pertama menggambarkan antara tujuan, kriteria dan Alternatif dalam menentukan 

prioritas dalam pengembangan sentra industri Keripik pisang Bandarlampung. 

4.8.1 Kriteria dan Alternatif 

Kriteria dan Alternatif dalam penelitian ini mengacu pada  kriteria yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah melalui penetapan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan 

Sentra Usaha Kecil Dan Menengah dan Penilaian Sentra OVOP yang terdapat pada pada Buku 

Petunjuk teknis penilaian, klasifikasi dan pembinaan OVOP oleh Kementrian Perindustr ian. 

Kriteria yang dipilih telah disesuaikan oleh kondisi dari Kawasan Sentra Industri Keripik 

Pisang. Alternatif adalah strategi yang ditentukan dari turunan kriteria berdasarkan hasil 

analisis deskriptif karakteristik kawasan sentra industri dan analisis kesiapan sentra industri. 

A. Dasar penentuan kriteria 

Penentuan kriteria yaitu gabungan dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah 

melalui penetapan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan 
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Menengah dan Penilaian Sentra OVOP yang terdapat pada pada Buku Petunjuk teknis 

penilaian, klasifikasi dan pembinaan OVOP oleh Kementrian Perindustrian dan disesuaikan 

dengan memilih kriteria yang berkaitan dengan modal sosial. Kriteria yang digunakan adalah 

Komitmen Pemerintah, Sistem Pemasaran, Kemitraan dan Sistem kelembagaan. Penjabaran 

dari kriteria tersebut sebagai berikut:  

1. Komitmen Pemerintah  

Komitemen Pemerintah akan mendukung program pengembangan sentra industr i 

melalui kebijakan yang dibuat serta perhatian dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan 

komitmen pemerintah membutuhkan adanya bantuan partisipasi pengusaha industr i 

dalam menjalankan program yang akan dilaksanakan. Komitmen pemerintah akan 

terlaksana dengan baik jika pemerintah mengetahui kondisi sosial dan potensi sosial 

yang ada pada pengusaha sehingga program pemerintah dapat berjalan secara efektif. 

2. Sistem Pemasaran 

Adanya Sistem Pemasaran yang baik serta lokasi pasar yang terpusat akan memudahkan 

para konsumen untuk membeli produk. Pemasaran di sentra industri membutuhkan 

adanya jaringan yang baik antar pengusaha maupun pengusaha dengan pihak luar.  

3. Kemitraan 

Program kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan 

pengusaha dalam mengembangkan sentra, adanya kerjasama kemitraan yang baik dapat 

membantu pelaksanaan sentra industri khususnya dalam bidang permodalan. Kemitraan 

didalamnya terdapat hubungan jalinan kerjasama, aturan dan prinsip etika bisnis;  

prinsip etika bisnis merupakan landasan munculnya kepercayaan antara kedua belah 

pihak yang bermitra (Lubis, 2012).  

4. Sistem kelembagaan 

Pembangunan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kelembagaan yang baik yang 

mendukung pembangunan tersebut. Kelembagaan yang baik memiliki partisipasi yang 

aktif, hubungan yang erat antar anggota, rasa saling percaya dan pemimpin yang mampu 

mengorganisir kelembagaan tersebut (Daryanto, 2004), hal-hal tersebut merupakan 

komponen pembentuk modal sosial. Adanya kelembagaan yang baik akan membantu 

para anggota lembaga dalam mengatasi masalah kawasan sentra industri serta adanya 

penghubung kepada pihak lain. 
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B. Dasar penentuan Alternatif 

Alternatif adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan sentra 

industri. Dasar penentuan Alternatif ditentukan berdasarkan hasil peneliti terdahulu terkait 

Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan (Studi Kasus 

Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandarlampung) oleh Jeni Wulandari. Selanjutnya hasil 

analisa akar masalah dan analisa akar tujuan diawal digunakan juga sebagai masukan dalam 

menentukan alternatif untuk pengembangan sentra industri, kriteria yang belum terpenuhi 

diharapakan dapat terpenuhi dalam alternatif pengembangan sentra industri.. 

Sehingga didapatkan alternatif pengembangan sentra industri keripik pisang 

Bandarlampung sebagai berikut: 

7. Pelatihan Tenaga Kerja dan Manajemen 

Adanya  pelatihan bagi tenaga kerja akan menambah pengetahuan tenaga kerja terkait 

proses produksi maupun pemasaran, sehingga akan meningkatkan kualitas dari usaha 

tersebut. Adanya pelatihan manajemen bagi para pengusaha akan membuat usaha 

tersebut terkelola dengan baik. 

8. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk 

Adanya kualitas produk yang baik dan diversifikasi produk akan menarik konsumen 

untuk membeli. Sehingga adanya peningkatan pendapatan.  Penggunaan teknologi yang 

modern akan membantu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produk 

9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana 

Belum terpenuhinya sarana dan Prasarana di sentra industri akan menghambat 

perkembangan sentra industri. Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana akan 

mendukung kegiatan proses untuk mendapatakan bahan baku, produksi serta 

pemasaran. 

10. Memperkuat Permodalan 

Adanya Modal yang cukup akan memudahkan para pengusaha dalam pengembangan 

usaha mereka.  Berdasarkan hasil analisa Social Network Analisis bahwa masih terdapat 

sembilan pengusaha yang belum tergabung dalam kemitraan dalam hal ini perusahaan 

mitra akan membantu dalam pendanaan dan pelatihan. 

11. Membangun relasi 

Berdasarkan hasil analisa Social Network Analisis bahwa masih terdapat sembilan 

pengusaha yang belum tergabung dalam kemitraan. Dengan membangun relasi maka 
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akan ada pihak-pihak yang membantu para pengusaha dalam mengembangkan sentra 

industri. 

12. Meningkatkan Promosi 

Meningkatkan promosi akan membuat masyarakat lebih mengenal sentra industr i 

Bandarlampung. Sehingga masyarkat menjadikan lokasi ini prioritas dalam memilih 

oleh-oleh. 

Penentuan Alternatif terpilih diatas berdasarkan kondisi Sentra Industri Keripik pisang 

Bandarlampung. Diharapkan Alternatif tersebut dapat mengembangkan sentra industri keripik 

Pisang di Bandarlampung 

C. Keterkaitan Kriteria dan Alternatif  

Keterkaitan antara kriteria dan alternatif pada hal ini menjelaskan bagaimana hubungan 

antara kriteria dan alternatif agar strategi dapat dijalankan sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang terdapat pada industri. Keterkaitan kriteria dan alternatif akan dijelaskan 

pada Tabel 4.24. 

Tabel 4. 24 Keterkaitan Kriteria dan Alternatif 
Kriteria  Alternatif Keterkaitan 

Komitmen 

Pemerintah 

Pelatihan Tenaga Kerja 

dan Manajemen 

Pemerintah sebagai penyelenggara pelatihan perlu menambah  

jumlah pelatihan dan lebih meningkatkan kualitas pelatihan 

berdasarkan kebutuhan pengusaha dan kondisi perkembangan 

industri. 

Meningkatkan Kualitas 

Produksi 

Pemenuhan alat produksi dan pelatihan agar proses produksi berjalan 

lebih maksimal 

Meningkatkan Sarana 

dan Prasarana 

Pemenuhan dokumen atau kebijakan yang terkait pengembangan 

sentra industri, merencanakan pengembangan sentra industri, 

memperlengkapi kebutuha sarana dan prarana 

Memperkuat 

Permodalan 

Bantuan permodalan dan mencarikan investor bagi perkembangan  

sentra industri. 

Membangun relasi Pemerintah mengerti kebutuhan dan permasalahan permasalahan  

yang terjadi di sentra industri dan memberikan pendampingan dalam 

memecahkan masalah. 

Meningkatkan Promosi Pelatihan terkait peningkatan promosi dan pemasaran 

Sistem 

Pemasaran 

Pelatihan Tenaga Kerja 

dan Manajemen 

Pelatiihan terkait pemasaran perlu untuk menperluas jangkauan 

pemasaran yang saat ini masih dalam skala lokal 

Meningkatkan Kualitas 

Produksi 

Dengan adanya produk yang berkualitas maka nilai sentra industri 

akan meningkat sehingga akan banyak pengunjung (konsumen) yang 

datang. 

Meningkatkan Sarana 

dan Prasarana 

Pemenuhan Pusat Pemasaran sentra industri keripik pisang 

Memperkuat 

Permodalan 

Sistem pemasaran yang baik akan meningkatkan jumlah pendapatan, 

sehingga terdapat dana unuk pengembangan industri. 

Membangun relasi Adanya jaringan pengusaha yang luas dan hubungan yang baik 

dengan pemerintah atau kemitraan akan memberikan efek positif 

bagi pemasaran keripik pisang. 

Meningkatkan Promosi Perluasan sistem pemasaran, karena hanya memasarkan secara lokal.  

Kemitraan Pelatihan Tenaga Kerja 

dan Manajemen 

Penyelenggaran pelatihan dan meningkatkan kualitas pelatihan 

berdasarkan kebutuhan pengusaha dan kondisi perkembangan 

industri,  
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Meningkatkan Kualitas 

Produksi 

Bantuan alat produksi dan pelatihan penggunaan teknologi. 

Meningkatkan Sarana 

dan Prasarana 

Bantuan modal serta kerja sama dalam pemenuhan sarana dan 

prasana sentra industri 

Memperkuat 

Permodalan 

Bantuan permodalan (peminjaman dana) 

Membangun relasi mengerti kebutuhan dan permasalahan permasalahan yang terjadi di 

sentra industri dan memberikan pendampingan dalam 

menyelesaikan masalah. 

Meningkatkan Promosi Pelatihan terkait peningkatan promosi dan pemasaran 

Sistem 

Kelembagaan 

Pelatihan Tenaga Kerja 

dan Manajemen 

Pelatihan terkati kelembagaaan perlu dilakukan agar tata kelola KUB 

Telo Rezeki berjalan dengan baik dengan memberikan arah tujuan 

yang jelas.  

Meningkatkan Kualitas 

Produksi 

Kerjasama dalam pengawasan proses produksi yang dilakukan  

masing-masing pengusaha 

Meningkatkan Sarana 

dan Prasarana 

Mengkoordinir dan pengawasan dalam pemmbangunan dan 

perawatan sarana dan prasarana 

Memperkuat 

Permodalan 

Menjalankan program simpan pinjam bagi anggota KUB 

Membangun relasi Sebagai Penghubung dan perwakilan dalam kerjasama terhadap 

pemerintah maupun kemitraan 

Meningkatkan Promosi Bekerjasama dengan pengusaha dalam pelaksanaan strategi 

meningkatkan promosi 

Sumber : Hasil Pemikiran, 2016 

 Berdasarkan kriteria dan alternatif diatas dapat dibuat hierarki pengembangan sentra 

industri keripik pisang yang dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 



 

 
 

  

 

Gambar 4. 22 Hierarki AHP Pengembangan Sentra Industri 
Sumber: Hasil Analisa, 2017
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4.8.2 Metode Analisis Hierarki Proses (AHP) dalam Perhitungan Bobot Kriteria 

Dalam penilaian kriteria dilakukan pembobotan dengan perbandingan berpasangan oleh 

expert choice. Pembobotan kriteria pada setiap expert choice dilakukan dengan perhitungan 

matematik untuk menguji konsistensi data. Data dapat  dikatakan konsisten apabila nilai CR 

(Consistency Ratio) ≤ 0,1. Perhitungan pertama dalam metode AHP yaitu melakukan 

perbandingan berpasangan antar kriteria. Perhitungan perbandingan berpasangan yang 

diperoleh dari Pakar 1 oleh Sucipto Hadi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Telo Rezeki 

(Sentra Industri Keripik Pisang).  

Tabel 4. 25 Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria 
Kriteria K1 K2 K3 K4 

K1 1,000 1,000 3,000 2,000 

K2 1,000 1,000 3,000 1,000 

K3 0,333 0,333 1,000 1,000 

K4 0,500 1,000 1,000 1,000 

Total 2,833 3,333 8,000 5,000 

Sumber : Hasil Analisis, 2016    

Tabel 4.25 merupakan hasil perbandingan berpasangan antar kriteria oleh pakar 1. 

setelah dilakukan perbandingan berpasangan antar kriteria selanjutnya dilakukan penjumlahan 

pada tiap kriteria yaitu dengan melakukan pembagian setiap nilai dari kolom pada kriteria 

dengan total tiap kolom untuk memperoleh normalisasi (menjadikan sama dengan satu untuk 

total setiap kolom) matriks. Perhitungan tersebut dilakukan untuk mencari perbandingan dari 

tiap kriteria yang dinamakan vektor bobot.  

Tabel 4. 26 Melakukan Pembagian Setiap Komponen dengan Jumlah Total 
KRITERIA K1 K2 K3 K4 

K1 0,353 0,300 0,375 0,400 

K2 0,353 0,300 0,375 0,200 

K3 0,118 0,100 0,125 0,200 

K4 0,176 0,300 0,125 0,200 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 

Tabel 4. 27 Penentuan Nilai Vektor Bobot 
Kriteria K1 K2 K3 K4 Total Vektor Bobot 

K1 0,353 0,300 0,375 0,400 1,428 0,357 

K2 0,353 0,300 0,375 0,200 1,228 0,307 

K3 0,118 0,100 0,125 0,200 0,543 0,136 

K4 0,176 0,300 0,125 0,200 0,801 0,200 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 

 Sumber : Hasil Analisis, 2016 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.26 diketahui bahwa Alternatif dari penila ian 

pakar 1 yaitu kriteria Komitmen Pemerintah dengan nilai vektor bobot 0,357 yang artinya dalam 

penentuan Alternatif pengembangan sentra industri keripik pisang yang diutamakan dari 10 

kriteria lain menurut pakar 1 adalah komitmen pemerintah, karena komitmen pemerintah 



 

109 
 

  

penting sebagai pemegang kebijakan dan pengendalian dalam pengembangan sentra industr i 

keripik pisang di Bandarlampung. Jika CR dari matriks perbandingan berpasangan kriteria > 

0,1 maka harus diulang kembali perbandingan berpasangan sampai diperoleh hasil dari CR ≤ 

0,1. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil nilai  CR yaitu sebesar 0,04 sehingga hasil  dari 

pakar 1 dikatakan konsisten. Pada perhitungan bobot kriteria pakar 2,3,4,5 dan 6 dapat dilihat 

pada Lampiran.  

Setelah dilakukan perhitungan data pada masing-masing pakar, tahap selanjutnya adalah 

melakukan penggabungan vektor bobot dengan menghitung rata – rata geometrik sehingga 

didapatkan bobot terakhir dari penggabungan keenam pakar. Pada Tabel 4.26 merupakan 

penggabungan bobot dan rata – rata geometrik dari expert choice. 

Tabel 4. 28 Penentuan Nilai Lamda Max 
Kriteria K1 K2 K3 K4  Vektor Bobot  Hasil Kali  

K1 0,353 0,300 0,375 0,400  0,357  1,472  

K2 0,353 0,300 0,375 0,200  0,307  1,271  

K3 0,118 0,100 0,125 0,200 X 0,136  0,557  

K4 0,176 0,300 0,125 0,200  0,200  0,822  

Sumber : Hasil Analisis, 2016 

λmax=

1,472
0,357⁄ +

1,271
0,307⁄ + 0,557

0,136⁄ +
0,822

0,200 ⁄

4
= 4,118 

Menentukan Nilai CI (Consistency Index)  

Rumus= 
λmax-jumlah kriteria

jumlah kriteria-1
 

CI=
4,118-4

4-1
=0,04  

Menentukan Nilai CR (Consistency Ratio) 

CR= 
CI

IR
 

CR=
0,04

0,09
=0,04 

Pada Tabel 4.29 merupakan rata – rata geometrik dari gabungan bobot keenam pakar, 

perhitungan rata – rata geometrik dipeoleh dari perkalian bobot pada tiap kriteria yang 

selanjutnya diakarkan sebanyak jumlah pakar yaitu 6.  

Tabel 4. 29 Gabungan Bobot dan Rata – rata Geometrik dari Keenam Pakar 
Kriteria Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 rata rata geometrik 

K1 0,357 0,163 0,109 0,242 0,332 0,278 0,228 

K2 0,307 0,452 0,158 0,376 0,235 0,234 0,277 

K3 0,136 0,234 0,084 0,198 0,308 0,365 0,198 

K4 0,200 0,151 0,048 0,184 0,126 0,124 0,127 

Total       0,830 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 
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Tabel 4. 30 Bobot Akhir Kriteria 
Kriteria Bobot Final 

komitmen pemerintah 0,275 

Sistem Pemasaran 0,334 

Kemitraan 0,238 

Sistem Kelembagaan 0,153 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 

 

Gambar 4. 23 Hasil Pembobotan Kriteria 
Sumber : Hasil Analisa, 2016 

Berdasarkan hasil akhir perhitungan kriteria yang memiliki nilai prioritas paling tinggi 

yaitu kriteria sistem pemasaran dalam pengembangan sentra industri keripik pisang dengan 

nilai 0,334. Adanya pemasaran yang baik akan memudahkan produk dari sentra industri keripik 

terjual, sehingga arus ekonomi menjadi lebih cepat. Sehingga dengan adanya arus ekonomi 

yang baik akan mempercepat pengembangan sentra industri keripik pisang. 

4.8.3 Prioritas pengembangan sentra industri keripik pisang berdasarkan Alternatif 

Perhitungan bobot Alternatif dalam menentukan strategi pengembangan sentra industr i 

keripik pisang  sebagai berikut: 

A. Menilai alternatif berdasarkan kriteria 

Tabel 4. 31 Penilaian Alternatif berdasarkan kriteria (Ahli 1) 

            Kriteria 

 

Alternatif 

K1 K2 K3` K4 

A1 5 2 3 5 

A2 1 4 1 2 

A3 6 3 4 3 

A4 3 1 5 6 

A5 4 5 6 1 

A6 2 6 2 4 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

Pada tahap ini alternatif dinilai oleh ahli berdasarkan tingkat kepentingan berdasarkan 

kriteria sentra industri yang terkait dengan modal sosial. Semakin besar nilai pada alternatif 

maka semakin penting alternatif tersebut untuk dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.  
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B. Alternatif terhadap kriteria komitmen pemerintah (K1) 

1. Menghitung vektor bobot Alternatif terhadap kriteria komitmen pemerintah 

Tabel 4. 32 Penentuan Vektor bobot Alternatif terhadap K1 (Ahli 1) 

            Kriteria 

 

Alternatif 

K1 

X 

Bobot 

Final 

Kriteria 

Vektor 

Bobot 

Alternatif 

A1 5 0,28 1,38 

A2 1 0,28 0,28 

A3 6 0,28 1,65 

A4 3 0,28 0,83 

A5 4 0,28 1,10 

A6 2 0,28 0,55 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

 Alternatif meningkatkan sarana dan prasarana (A3) merupakan Alternatif tertinggi pada 

penilaian Alternatif terhadap kriteria komitmen pemerintah dengan nilai 1,65. Karena masih 

terdapat sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, pemerintah sebagai pelaksana dan 

pengambil keputusan dalam membangun sarana dan prasarana perlu untuk melihat kekurangan 

sarana dan prasarana yang terdapat di sentra industri. Kurangnya sarana dan prasarana serta 

dokumen pengembangan sentra industri akan menghambat perkembangan sentra industri. 

C. Alternatif terhadap kriteria sistem pemasaran (K2) 

1. Menghitung vektor bobot Alternatif terhadap kriteria sistem pemasaran 

Tabel 4. 33 Penentuan Vektor bobot Alternatif terhadap K2 (Ahli 1) 

            Kriteria 

 

Alternatif 

K2 

X 

Bobot 

Final 

Kriteria 

Vektor 

Bobot 

Alternatif 

A1 2 0,33 0,67 

A2 4 0,33 1,34 

A3 3 0,33 1,00 

A4 1 0,33 0,33 

A5 5 0,33 1,67 

A6 6 0,33 2,00 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

Meningkatkan promosi merupakan alternatif tertinggi pada penilaian Alternatif 

terhadap kriteria sistem pemasaran (K2) dengan nilai 1,34, karena kondisi pemasaran saat ini 

hanya mampu melakukan pemasaran dalam skala lokal yaitu hanya di sekitar sentra indus tr i. 

Dengan adanya peningkatan promosi, hal ini akan memperluas jangkauan pemasaran dan 

membuat konsumen untuk tertarik berkunjung ke sentra industri  
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D. Alternatif terhadap kriteria kemitraan (K3) 

1. Menghitung vektor bobot Alternatif terhadap kriteria kemitraan 

Tabel 4. 34 Penentuan Vektor bobot Alternatif terhadap K3 (Ahli 1) 
            Kriteria 

 

Alternatif 

K3 

X 

Bobot 

Final 

Kriteria 

Vektor 

Bobot 

Alternatif 

A1 3 0,24 0,71 

A2 1 0,24 0,24 

A3 4 0,24 0,95 

A4 5 0,24 1,19 

A5 6 0,24 1,43 

A6 2 0,24 0,48 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

Alternatif membangun relasi menjadi Alternatif tertinggi dalam kriteria 

kemitraan. Adanya hubungan relasi yang baik antar pengusaha dan kemitraan akan 

memberikan dampak pada peningkatan kepercayaan sehingga ketika pengusaha 

membutuhkan modal, kemitraan tinggal mendanai pengembangan usaha tersebut . 

Hubungan relasi yang baik antara kemitraan dan pengusaha juga bermanfaat untuk 

mendiskusikan permasalahan yang dihadapi disentra industri sehingga dapat dicari 

solusi atas permasalahan tersebut. 

E. Alternatif terhadap kriteria sistem kelembagaan (K4) 

1. Menghitung vektor bobot Alternatif terhadap kriteria kelembagaan 

    Tabel 4. 35 Penentuan Vektor bobot Alternatif terhadap K4 (Ahli 1) 

            Kriteria 

 

Alternatif 

K4 

X 

Bobot 

Final 

Kriteria 

Vektor 

Bobot 

Alternatif 

A1 3 0,15 0,46 

A2 5 0,15 0,76 

A3 4 0,15 0,61 

A4 1 0,15 0,15 

A5 6 0,15 0,92 

A6 2 0,15 0,31 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

Alternatif membangun relasi (A5) merupakan Alternatif tertinggi pada penila ian 

Alternatif terhadap kriteria sistem kelembagaan dengan nilai 0,92. Dengan adanya relasi 

yang baik antar pengusaha, maupun kelembagan dan pengusaha akan menciptakan  

suasana persaingan usaha yang baik serta sistem saling tolong menolong jika ada 

pengusaha yang sedang mengalami permasalahan. Relasi yang baik di dalam sentra 

industri akan membantu meringankan permasalahan yang ada di sentra industri dengan 

mencari solusi bersama diantara pengusaha. 
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F. Menjumlah vektor bobot pada semua alternatif 

Tabel 4. 36 Total vektor bobot Alternatif (Ahli 1) 

            Kriteria 

 

Alternatif 

K1 K2 K3` K4 Total Vektor Bobot 

A1 1,38 0,67 0,71 0,46 3,22 

A2 0,28 1,34 0,24 0,76 2,61 

A3 1,65 1,00 0,95 0,61 4,22 

A4 0,83 0,33 1,19 0,15 2,50 

A5 1,10 1,67 1,43 0,92 5,12 

A6 0,55 2,00 0,48 0,31 3,34 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.36, diketahui bahwa prioritas pertama Ahli 1 yaitu Sucipto Hadi 

yang merupakan ketua KUB Telo Rezeki adalah Alternatif A5, yakni membangun relasi dengan 

nilai 5,12. Membangun relasi dianggap perlu melihat masih ada pengusaha yang belum aktif 

dalam kegiatan-kegiatan internal kelembagaan. Dengan ikut kegiatan tersebut diharapkan akan 

tercipta keeratan antar pengusaha, sehingga tingkat kepercayaan antar pengusaha meningkat. 

Adanya relasi yang baik di antara pengusaha akan menciptakan iklim bisnis yang baik di sentra 

industri. Perhitungan langkah- langkah diatas juga dilakukan terhadap ahli lainnya (perhtiungan 

dapat dilihat pada lampiran). Kemudian dilakukan penggabungan bobot prioritas setiap ahli dan 

dihitung rata-rata geometri untuk menghasilkan prioritas strategi pengembangan sentra industr i 

keripik pisang Bandarlampung yang dapat dilihat pada Tabel 4.37. 

Tabel 4. 37 Gabungan bobot Alternatif dan rata-rata geometri dari keenam ahli 

Alternatif Total Perkalian Vektor Bobot Alternatif dan Kriteria Total rata rata geometrik Bobot Final 

ahli 1 ahli 2 ahli 3 ahli 4 ahli 5 ahli 6 

A1 3,216 1,821 1,703 2,978 3,408 3,915 17,042 2,710 0,133 

A2 2,613 1,788 4,332 2,847 1,238 2,669 15,488 2,399 0,100 

A3 4,216 5,275 4,550 5,037 4,131 3,921 27,131 4,496 0,217 

A4 2,503 2,629 3,488 4,238 3,295 4,297 20,450 3,336 0,157 

A5 5,116 5,057 3,289 2,955 4,566 3,564 24,547 3,999 0,205 

A6 3,335 4,430 3,637 2,944 4,362 2,968 21,676 3,564 0,188 

Sumber : Hasil Analisa, 2016 

 Tabel 4.37 menunjukkan bahwa prioritas utama untuk pengembangan sentra industr i 

keripik pisang di Bandarlampung adalah meningkatkan sarana dan prasarana (A3) dengan nilai 

0,217 , membangun relasi (A5) dengan nilai 0,205 , meningkatkan promosi (A6) dengan nilai 

0,188 , memperkuat permodalan (A4) dengan nilai 0,157 ,  pelatihan tenaga kerja dan 

manajemen (A1) dengan nilai 0,133, meningkatkan kualitas produksi (A2) dengan nilai 0,100. 

Meningkatkan sarana dan prasarana menjadi prioritas pertama karena di Kawasan Sentra 

industri keripik pisang masih belum terdapat sarana dan prasarana yang lengkap seperti pusat 
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pasar, kantor pusat ataupun IPAL. Belum adanya dokumen dokumen perencanaan 

pembangunan infrastruktur pendukung (common service facilities) Sentra seperti Pola 

Pengembangan, Bisnis Plan, DED berakibat pada ketidak pastian dalam perencanaan 

pengembangan sentra industri seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri. Berdasarkan hasil akhir bobor 

kriteria dan alternatif diatas dapat dibuat hasil akhir hierarki pengembangan sentra industr i 

keripik pisang yang dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4. 24 Hierarki Hasil AHP Pengembangan Sentra Industri 
Sumber: Hasil Analisa, 2017
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4.9 Indikasi program pengembangan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung  

Indikasi program merupakan urutan dalam prioritas pelaksanaan pengembangan sentra 

industri keripik pisang Bandarlampung dalam jangka waktu 2 tahun, hal ini untuk mendukung 

kementrian perindustrian dalam mencapai penumbuhan industri kecil menengah dalam 

Rencana Strategis Kementrian Perindustrian tahun 2015-2019. Dalam penyusunan indikas i 

program terdapat beberapa program pembangunan yang diprioritaskan untuk dijalankan. Dasar 

penentuan prioritas program adalah dari hasil analisa hierarki proses 

Pelaksanaan pengembangan sentra industri keripik pisang Bandarlampung dilakukan 

pada 4 tahapan waktu perencanaan. Satu tahapan dilakukan dalam periode 6 bulan atau 

semester, sehingga secara keseluruhan pengembangan dilakukan dalam waktu 2 tahun. Berikut 

merupakan pembagian tahapan dalam pelaksanaan pembangunan: 

1. Semester I : Januari 2018 - Juni 2018 

2. Semester II : Juli 2018 - Desember 2018 

3. Semester III : Januari 2019 - Juni 2019 

4. Semester IV : Juli 2018 - Desember 2018 

Analisis prioritas pengembangan yang dilakukan dengan metode AHP menghasilkan 

daftar urutan prioritas program dengan 6 Alternatif. Berdasarkan Analisa Hierarki Proses yang 

dilakukan terhadap para expert choice diperoleh alternatif yang dapat dijadikan strategi 

pengembangan sentra industri keripik pisang di Bandarlampungn strategi yang diperoleh yaitu: 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana (A3) dengan nilai 0,217 

2. Membangun relasi (A5) dengan nilai 0,205 

3. Meningkatkan promosi (A6) dengan nilai 0,217 

4. Memperkuat permodalan (A4) dengan nilai 0,157 

5. Pelatihan tenaga kerja dan manajemen (A1) dengan nilai 0,133 

6. Meningkatkan kualitas produksi (A2) dengan nilai 0,100 

Berdasarkan analisa Jaringan Sosial menggunakan diperoleh bahwa modal sosial para 

pengusaha di sentra industri keripik pisang adalah bridging social capital. Modal sosial yang 

terdapat pada pengusaha-pengusaha di sentra industri keripik pisang akan berpengaruh terhadap 

berjalannya strategi pengembangan sentra industri keripik pisang. Bridging Social Capital pada 

umumnya akan memberikan potensi yang positif bagi pengembangan sentra industri keripik 

pisang di Bandarlampung. Tabel indikasi program dapat dilihat pada Tabel 4.38. 

 

 



 

 

  

Tabel 4. 38 Indikasi Program Pengembangan Sentra Industri Keripik Pisang 
No Alternatif Program Semester 

I 

Semester 

II 

Semester 

III 

Semester 

IV 

Satuan Kerja Sumber Dana Lokasi 

1 Meningkatkan sarana 

dan prasarana 

Pendampingan 

pemerintah 

    Diskoperindag 

Bandarlampung 

Dinas UKM 

Lampung 

APBD Sentra Industri 

Keripik Pisang 

Bandarlampung 

  Pemberdayaan Tokoh 

Sentral 

    Diskoperindag 

PTPN VII 

PT.Telkom 

APBD 

Swasta 

 

 

  Peningkatan 

Partisipasi Pengusaha 

    Tokoh Sentral 

KUB Telo Rezeki 

Diskoperindag 

Kemitraan 

Pengusaha 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

 

  Memodifikasi 

Kelembagaan 

    Tokoh Sentral 

Pengusaha 

KUB Telo 

Rezeki 

 

  Memobilisasi Sumber 

Daya 

    KUB Telo Rezeki KUB Telo 

Rezeki 

 

  Pembangunan Sarana 

dan Prasarana 

    Diskoperindag 

Kemitraan 

KUB Telo Rezeki 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

Iuran Pengusaha 

 

  Menjaga Sarana dan 

Prasarana 

    Pengusaha 

 

KUB Telo 

Rezeki 

Iuran Pengusaha 

 

2 Membangun relasi  Sosialisasi Kemitraan     PTPN VII 

PT Telkom 

Swasta Sentra Industri 

Keripik Pisang 

Bandarlampung 

  Pemberdayaan tokoh 

sentral 

    Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

 

 

  Peningkatan partisipasi 

kelembagaan 

    Tokoh sentral 

Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

 

  Peningkatan kerjasama      Pengusaha APBD  

1
1
7

 



 

 
 

 

1
1
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No Alternatif Program Semester 

I 

Semester 

II 

Semester 

III 

Semester 

IV 

Satuan Kerja Sumber Dana Lokasi 

Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

3 Meningkatkan promosi Pemberdayaan tokoh 

sentral 

    Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

Sentra Industri 

Keripik Pisang 

Bandarlampung 

  Sosialisasi Pelatihan     PTPN VII 

PT Telkom 

Diskoperindag 

APBD 

Swasta 

 

  Peningkatan 

Partisipasi Pelatihan 

    Tokoh sentral 

Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

 

  Pelatihan Pemasaran  

&Transaksi Online 

    Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

 

 

4 Memperkuat 

permodalan  

Sosialisasi Kemitraan  

tentang permodalan 

    PTPN VII 

PT Telkom 

Swasta Sentra Industri 

Keripik Pisang 

Bandarlampung 

  Peningkatan partisipasi 

kemitraan 

    Tokoh sentral 

Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

 

5 Pelatihan tenaga kerja 

dan manajemen 

Peningkatan partisipasi 

Pelatihan 

    Tokoh sentral 

Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

Sentra Industri 

Keripik Pisang 

Bandarlampung 

  Pelatihan tenaga kerja     Diskoperindag 

PTPN VII 

PT. Telkom 

APBD 

Swasta 

 

 

6 Meningkatkan kualitas  

produksi  

Peningkatan kualtias  

produksi (Bantuan alat  

teknologi) 

    KUB Telo Rezeki 

Pengusaha 

Kemitraan 

Pemerintah 

APBD 

Swasta 

Pengusaha 

Sentra Industri 

Keripik Pisang 

Bandarlampung 



 

 

  

No Alternatif Program Semester 

I 

Semester 

II 

Semester 

III 

Semester 

IV 

Satuan Kerja Sumber Dana Lokasi 

  Pengawasan 

Pengelolaan sumber 

daya (bahan baku) 

    Diskoperindag 

Kemitraan 

KUB Telo Rezeki 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

 

  Pengawasan terhdap 

hasil produk (output) 

    Diskoperindag 

Kemitraan 

KUB Telo Rezeki 

APBD 

Swasta 

KUB Telo 

Rezeki 

 

Sumber : Hasil Analisa, 2017 
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Berdasarkan Analisa akar masalah dan akar tujuan tersebut dapat dijelaskan program 

pada masing masing alternatif yaitu sebagai berikut: 

A. Meningkatkan sarana dan prasarana 

Modal sosial penting kontribusinya terhadap kapasitas teknologi dan perubahan teknis 

dalam industri (Cahyono, 2014).  Berdasarkan rekomendasi akar tujuan didapatkan untuk 

menciptakan peningkatan sarana prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis Social Network Analysis modal sosial pengusaha sentra 

industri adalah bridging social capital, yaitu para pengusaha sudah terbuka dengan 

adanya bantuan dari pihak luar terkait pengembangan sentra industri baik dari swasta 

maupun pemerintah  

2. Menurut Buku Petunjuk Teknis Penguatan Modal Sosial oleh Kementrian PU jika 

masyarakat sudah mampu mengatur dirinya sendiri secara mandiri, merencanakan masa 

depan komunitasnya dan menyelesaikan persoalan dengan potensi yang mereka milik i 

maka Pemerintah dan kemitraan tinggal melengkapi bagian-bagian yang memerlukan 

dukungan, seperti kebijakan, pelayanan, pendampingan teknis, keahlian, pengetahuan 

maupun pendanaan.  

3. Untuk menciptakan pengelolaan sarana dan parasarana yang baik, diperlukan adanya 

kolaborasi antara masyarakat, lembaga dan pemerintah. Selanjutnya, pada tahap ini 

diharapkan para pengusaha menemukan ketidakpuasan atau permasalahan yang 

dihadapi, yang selanjutnya bersama-sama dengan para pengusaha yang lain kolektif 

untuk mencari jawaban atas permasalahan. Mobilisasi sumber daya  

4. yaitu bagaimana sebuah organisasi membuat rencana untuk mempersiapkan sumber 

daya untuk melaksanakan sebuah proyek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah dengan memilih tokoh-

tokoh tertentu yang dianggap memiliki jaringan serta mampu memperjuangkan 

kebutuhan mereka dan bernegosiasi dengan pihak mitra agar terciptanya kesepakatan 

yang saling menguntungkan.  

5. Kolaborasi antara potensi bridging sosial capital pada pengusaha dan pemerintah akan 

menjadi kekuatan untuk merespon situasi pembangunan sarana dan prasarana 

b(Kusumastuti, 2015), 

6. Berdasarkan Hasil SNA menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengusaha dalam 

kelembagaan dan kemitraan yang terdapat di industri masih dalam kategori sedang. 

Perlu adanya peningkatan bonding social capital diantara pengusaha sentra industr i 
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keripik pisang dalam proses pembangunan infrastruktur. Bonding social capital pada 

tahap ini yang dimaksud adalah peningkatan pertisipasi masyarakat pada kegiatan 

kelembagaan. Peningkatan bonding social capital bertujuan untuk mempererat ikatan 

antar pengusaha dalam lingkup KUB Telo Rezeki. Kerja sama dan partisipasi akan 

meringankan pekerjaan dalam membangun atau merawat sarana dan prasarana. Adanya 

tingkat partisipasi yang baik akan mempermudah pengusaha atau mitra untuk 

mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki atau butuh perbaikan.   

7. Interaksi antar pengusaha yang kuat akan menghasilkan kerja sama, partisipasi, waktu, 

materi, kepercayaan, dan norma/aturan yang mengikat. Hal tersebut menghasilka n 

berupa pemanfaatan teknologi yang efektif serta prinsip saling menjaga dan tidak 

merusak infrastruktur yang ada. (Kusumastuti, 2015).  

Meningkatkan sarana dan prasarana menjadi prioritas pertama karena di Kawasan 

Sentra industri keripik pisang masih belum terdapat sarana dan prasarana yang lengkap seperti 

pusat pasar, kantor pusat ataupun IPAL. Belum adanya dokumen dokumen perencanaan 

pembangunan infrastruktur pendukung (common service facilities) Sentra seperti Pola 

Pengembangan, Bisnis Plan, DED. Permasalahan tersebut akan  berakibat pada ketidak pastian 

dalam perencanaan pengembangan sentra industri seperti yang sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang  Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri. 

B. Membangun relasi 

Dalam menjalankan usaha pengusaha membutuhkan relasi untuk memperluas jaringan 

usaha dan bekerjasama membantu memecahkan persoalan yang dihadapi pengusaha dalam 

pengembangan sentra industri keripik pisang di Bandarlampung. Berdasarkan modal sosial 

yang terdapat pada pengusaha di sentra industri keripik pisang Bandarlampung implikas inya 

terhadap membangun relasi adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan SNA tingkat partisipasi para pengusaha menunjukkan 

level sedang yang menunjukkan beberapa pengusaha sudah mau aktif dalam kegiatan 

kegiatan yang diadakan oleh pihak luar, namun terdapat beberapa pengusaha yang 

belum ikut kelembagaan sehingga perlu adanya peningkatan tingkat partisipasi para 

pengusaha untuk mengikuti kegiatan yang ada.   

2. Peningkatan partisipasi ini akan dipermudah dengan potensi hasil analisa sentralitas 

yang tinggi dimana jumlah tokoh sentral yang tinggi sehingga dengan bantuan tokoh 

sentral dapat membantu memberikan informasi terkait kegiatan yang diadakan serta 
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mengajak pengusaha yang belum ikut kemitraan ataupun ikut pelatihan. Jumlah tokoh 

sentral yang tinggi juga berpotensi untuk memiliki jaringan yang luas.  

3. Bantuan para tokoh sentral maka diharapkan tingkat partisipasi pengusaha dalam 

kegiatan kemitraan dan kelembagan tinggi. 

4. Berdasarkan hasil SNA densitas pada kegiatan pelatihan tinggi, hubungan interaksi 

yang tinggi antar pengusaha dalam kegiatan tersebut mampu memudahkan para 

pengusaha untuk berelasi maupun para pihak yang ingin menjalin kerjasama. 

Kepercayaan dapat memperlancar kerjasama, semakin besar tingkat kepercayaan 

semakin besar kemungkinan kerjasama (Putnam, 1993). Dalam membangun relasi 

dibutuhkan rasa percaya satu sama lain. Tingkat kepercayaan dapat mengatas i 

kekhawatiran akan adanya perjanjian yang tidak ditepati, adanya hubungan yang baik 

antar aktor maka informasi atau koordinasi akan semakin mudah karena telah 

mengetahui kondisi dan mengurangi biaya koordinasi (Fisabilillah, 2014). 

5. Kerapatan dan partisipasi yang baik pada masyarakat akan mempermudah pengusaha 

dalam membangun relasi karena lebih mudahnya kerjasama yang dilakukan, baik antar 

pengusaha maupun dengan pihak luar. 

Adanya jaringan sosial yang baik pengusaha bisa lebih mudah mendapatkan rekan bisnis 

misalnya penadah jadi lebih mudah dalam mengakses produsen keripik pisang, produsen juga 

lebih mudah untuk mengakses bahan baku (dengan adanya jaringan usaha dengan pemasok 

bahan baku) sekaligus tenaga kerja. Selain hal tersebut, jaringan juga sangat membantu dalam 

proses pemasaran bagi pengusaha. 

C. Meningkatkan promosi 

Adanya  informasi serta jaringan yang luas diantara para pengusaha dapat membantu 

mengakses informasi atau menyebarkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

sentra industri keripik pisang dan membantu promosi bagi produk keripik pisang. Misalnya 

kesediaan dan harga bahan baku, harga jual, dan juga mengenai inovasi-inovasi dalam 

pembuatan keripik pisang. Selain hal tersebut jaringan juga bisa memberikan informas i 

mengenai daerah pemasaran baru. Hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam 

meningkatkan promosi adalah pengetahuan tentang konsumen, pesaing, trend industr i, 

teknologi baru, segmen pasar, menyeleksi harga dan iklan (Andriani, 2012). Modal sosial pada 

pengusaha akan mempengaruhi bagaimana pemasaran yang mereka lakukan apakah sudah 

berjalan secara efektif atau belum. Berikut merupakan implikasi modal sosial pengusaha sentra 

industri keripik pisang Bandarlampung terhadap strategi meningkatkan promosi: 
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1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat partisipasi para pengusaha dalam kegiatan 

pelatihan menunjukkan level sedang yang menunjukkan beberapa pengusaha sudah mau 

aktif dalam kegiatan kegiatan yang diadakan oleh pihak luar, namun terdapat beberapa 

pengusaha yang belum ikut pelatihan sehingga perlu adanya peningkatan tingkat 

partisipasi para pengusaha pada kegiatan pelatihan  

2. Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pelatihan yang diadakan 

oleh pihak swasta mupun pemerintah menunjukkan pada kategori sedang, hal ini 

menunjukkan beberapa pengusaha sudah mau untuk meningkatkan pengetahuan mereka 

dari kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada. Hal ini dapat ditingkatkan dengan bantuan 

para tokoh sentral melihat nilai sentralitas tinggi sehingga potensi pengusaha yang 

menjadi tokoh sentral di sentra industri banyak. Tinggi nya potensi jumlah pengusaha 

yang menjadi tokoh sentral tersebut dapat dimaanfaatkan untuk mengajak para 

pengusaha yang tidak aktif pelatihan untuk ikut pelatihan. 

3. Tingkat Partisipasi meningkat akibat bantuan para tokoh sentral yang aktif dalam 

mengajak dan memberikan informasi terkait pelatihan pelatihan yang diadakan. Adanya 

kepercayaan dan pemimpin lokal yang baik akan menstimulasi hubungan timbal balik 

yang memungkinkan kesuksesan promosi (Supriyati, 2016). 

4. Adanya kerjasama dengan PT Telkom yang merupakan perusahaan telekomunikas i 

memberikan dampak positif bagi para pengusaha karena mampu memberikan  

pendampingan dan pelatihan terkait pemasaran secara online maupun promosi. 

5. Kemitraan ataupun pemerintah mengadakan pelatihan terkait pemasaran serta pelatihan 

transaksi online. 

6. Skill pengusaha dalam promosi meningkat akibat aktif mengikuti kegiatan pelatihan 

yang diadakan. 

D. Memperkuat permodalan 

Dalam menjalankan usaha nya para pengusaha membutuhkan modal sebagai sarana 

untuk mengembangkan dan memperkuat usaha keripik pisang. Berikut merupakan implikas i 

modal sosial pengusaha keripik pisang terhadap strategi memperkuat permodalan: 

1. Modal sosial yang baik dalam sentra industri keripik pisang (Bridging Social Capital) 

bisa membantu mengakses sumber daya baik itu tenaga kerja, atau bahan baku, ataupun 

modal (dana) yang dapat di akses dari kemitraan, pemerintah atau rekan bisnis melalui 

bantuan kelembagaan yang terdapat di sentra industri. Modal sosial akan berdampak 

pada permodalan jika pengusaha aktif dan menjaga hubungan baik dengan lembaga 
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penyedia modal. Selain itu jika tingkat kepercayaan antar pengusaha sudah tercipta, 

antar pengusaha akan saling membantu sama lain dalam pemenuhan modal. KUB 

sebagai kelembagaan yang menaungi pengusaha jika sudah berjalan dengan baik 

mampu menjalankan fungsi koperasi sehingga dapat membantu para pengusaha yang 

membutuhkan modal, karena hingga tahun 2016 koperasi yang terdapat di sentra 

industri belum berjalan secara optimal.  

2. Saat ini 59% pengusaha sudah ikut dalam program mitra binaan baik PTPN maupun 

PT. Telkom, dalam hal ini mitra binaan merupakan salah satu pemberi bantuan modal 

bagi para pengusaha. Dengan adanya Sentralitas yang tinggi hal ini akan memudahkan 

para pengusaha yang sudah tergabung ke dalam mitra binaan untuk mengajak para 

pengusaha yang belum mengikuti mitra binaan. 

3. Adanya pendekatan kemitraan dan tokoh sentral dalam terkait manfaat yang didapatkan 

dari program kemitraan akan meningkatkan jumlah pengusaha yang tergabung dalam 

kemitraan. Kemitraan akan mempermudah pengusaha dalam menyediakan pinjaman 

modal untuk pengembangan sentra industri. 

Partisipasi dan jaringan yang baik memiliki peran yang signifikan dalam menekan 

kemiskinan serta meningkatkan akses pengusaha terhadap lembaga penyedia modal (Grootaert, 

2001). 

E. Pelatihan tenaga kerja dan manajemen 

Sebuah usaha akan cepat berkembang jika mampu mempergunakan modal sosial dalam 

wirausaha. Salah satu cara meningkatkan inovasi harus dilakukan dengan membentuk jaringan 

dan kepercayaan yang baik sehingga dapat menciptakan kinerja yang sesuai dengan harapan 

wirausaha (Evans, Puick, & Barsous, 2001 dalam Primadona, 2015). Untuk mengelola modal 

sosial secara efektif maka sebuah usaha membutuhkan manajer yang baik agar mampu 

mengelola, membangun serta memelihara struktur sehingga mampu melakukan proses 

sehingga norma dan kepercayaan dapat mengembangkan organisasi dari waktu ke waktu. 

Manajer dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pengusaha keripik pisang. Sehingga perlu 

adanya peningkatan kualiatas manajemen melalui pelatihan pelatihan bagi para pengusaha,  

1. Berdasarkan hasil analisa tingkat partisipasi pengusaha dalam pelatihan menunjukan 

dalam level sedang yaitu para pengusaha rata rata sudah mengikuti 4 pelatihan dari 10 

pelatihan yang terdapat di sentra industri keripik pisang.  

2. Sentralitas pada kegiatan pelatihan yang tinggi memberikan informasi bahwa potensi 

pengusaha yang menjadi tokoh sentral tinggi. Tokoh-tokoh sentral tersebut dapat 
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mempengaruhi para pengusaha yang belum mengikuti pelatihan untuk datang ke 

pelatihan yang diadakan. 

3. Pengusaha yang mengikuti kegiatan pelatihan meningkat akibat pendekatan tokoh 

sentral untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

4. Jika pengusaha sering mengikuti kegiatan pelatihan maka pengetahuan dan wawasan 

bertambah sehingga kemampuan dalam mengelola (manjemen) usaha maupun skill 

dalam teknis produksi pengusaha akan meningkat.  

5. Densitas dari kegiatan pelatihan menunjukkan nilai yang tinggi yang menunjukkan 

adanya interaksi yang sering dari para pengusaha dalam kegiatan itu. Berdasarkan hasil 

analisa ini tentunya akan mudah bagi pihak swasta, pemerintah maupun univers itas 

dalam mengadakan pelatihan karena dukungan dari pengusaha yang sudah aktif dalam 

kegiatan kegiatan yang diadakan, sehingga para pengusaha akan berkembang dalam hal 

manajemen bagi usaha nya dengan mengikuti kegiatan kegiatan pelatihan yang ada.  

6. Sering interaksinya antar pengusaha pada kegiatan pelatihan, akan memberikan 

informasi bagi pemerintah maupun swasta untuk dapat menggunakan kegiatan tersebut 

sebagai sarana diskusi untuk pengembangan sentra industri sehingga perencanaan 

industri menjadi sinergis. 

Pelatihan yang dibutuhkan terkait pengembangan sentra industri keripik pisang saat ini 

adalah pelatihan terkait manajerial, pelatihan jual beli online, pelatihan peningkatan produksi 

dan  pelatihan pengolahan limbah hal ini berdasarkan permasalahan yang terjadi di lokasi sentra 

industri keripik pisang.  

F. Meningkatkan kualitas produksi  

Implikasi modal sosial pengusaha sentra industri keripik pisang Bandarlampung 

terhadap strategi meningkatkan kualitas produksi adalah sebagai berikut: 

1. Modal sosial yang positif akan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan 

masyarakat. Modal sosial ini ditandai oleh jejaring sosial yang luas, tingginya saling 

percaya sesama anggota masyarakat, dan jiwa kebersamaan yang tinggi, ciri-ciri ini 

telah dimiliki oleh para pengusaha di sentra industri keripik Bandarlampung yang 

memiliki tipologi modal sosial Bridging Social Capital. Bridging social capital akan 

memperkecil biaya transaksi dan biaya kendali untuk suatu kegiatan pengembangan 

masyarakat (Knack and Keefer, 1997).  

2. Bridging social capital mampu menciptakan pengelolaan sumber daya optimum. 

Pengelolaan sumber daya optimum akan tercipta bila dikelola secara terorganis ir,  
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seperti ketika pengusaha membutuhkan bahan baku pisang yang didatangkan dari luar 

kota Bandarlampung dan sebelumnya mendata terlebih dahulu siapa saja pengusaha 

yang membutuhkan pisang, hal ini akan memperkecil biaya transport bahan baku 

sehingga biaya transport dapat dapat ditanggung bersama. Pengelolaan sumber daya 

optimum juga dapat tercipta dengan menciptakan aturan terkait berjalannya sentra 

industri. Norma akan tercipta jika pengusaha sering berinteraksi dan sadar akan 

pentingnya proses industri, kualitas bahan baku dan hasil produk. Ketika pengusaha 

sudah melakukan aturan tersebut pengelolaan sumber daya akan lebih optimal. 

3. Terjadinya peningkatan kualitas produksi akibat optimum nya pengelolaan sumber 

daya, hal tersebut dapat memperkecil biaya produksi. 

4. Peningkatan kualitas produki yang baik (proses) akan menghasilkan output produk yang 

semakin besar dan berkualitas baik sehingga konsumen akan merasa puas terhadap 

produk sehingga akan meningkatkan branding dari sentra industri keripik pisang 

Bandarlampung 

G. Implikasi Modal Sosial terhadap kelembagaan 

Pengukuran modal sosial berkaitan dengan pengukuran sikap seseorang terhadap orang 

lain atau kelembagaan yang ada dalam lingkungan di lokasi tersebut. Kelembagaan adalah suatu 

hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat yang di wadahi dalam suatu jaringan dan 

mempunyai norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk berkerjasama agar 

mencapai tujuan mereka yang inginkan. Menurut Djogo et al (2003) kelembagaan di dalamnya 

terdapat aturan main, pengelolaan biaya transaksi, tindakan kolektif, pengelolaan sistem 

produksi agar berjalan efektif dan pemerataan ekonomi. Implikasi modal sosial pengusaha 

sentra industri keripik pisang Bandarlampung terhadap strategi meningkatkan kualitas produksi 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan SNA tingkat partisipasi para pengusaha menunjukkan 

level sedang yang menunjukkan beberapa pengusaha sudah mau aktif dalam kegiatan 

kegiatan yang diadakan oleh pihak luar sehingga perlu adanya peningkatan tingkat 

partisipasi para pengusaha untuk mengikuti kegiatan yang ada.  

2. Peningkatan partisipasi ini akan dipermudah dengan potensi hasil analisa sentralitas 

yang tinggi dimana jumlah tokoh sentral yang tinggi sehingga dengan bantuan tokoh 

sentral dapat membantu memberikan informasi terkait kegiatan yang diadakan serta 

mengajak pengusaha yang belum aktif pada kelembagaan dapat ikut pada setiap 

kegiatan di KUB Telo Rezeki.  
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3. Tingkat Partisipasi pengusaha meningkat akibat pendekatan yang dilakukan tokoh 

sentral agar pengusaha ikut aktif dalam kegiatan kelembagaan di KUB Telo Rezeki. 

4. Banyaknya Pengusaha yang ikut kelembagaan akan mengkibatkan menguatnya  

kepercayaan yang dibangun dan meningkatkan kerja sama diantara pengusaha sehingga 

menciptakan situasi yang adaptif dalam membuat aturan terkait permasalahan yang 

terjadi di antara masyarakat pada masa kini atau mencegah masalah yang akan terjadi. 

5. Adaptasi tersebut memunculkan bentuk-bentuk peraturan baru dalam menjaga 

keberlanjutan sentra industri yang selanjutnya dilakukan dengan memodifikas i 

kelembagaan. Modifikasi kelembagaan yang dilakukan adalah penunjukkan seorang 

anggota kelompok untuk dijadikan orang kepercayaan untuk mengelola kelembagaan 

yang pada sentra industry keripik pisang adalah KUB Telo Rezeki 

6. Dengan adanya norma dan nilai yang lebih adaptif dalam kelembagaan serta adanya 

potensi pengurus sentra industri yang aktif terhadap masyarakat maupun kemitraan 

diharapkan KUB Telo Rezeki dapat berjalan lebih optimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

 

1
2
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

A. Kondisi Sentra Industri Keripik Pisang Bandar Lampung 

Berdasarkan 10 Kriteria sentra industri yang didapat dari gabungan kriteria yang 

sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui penetapan Keputusan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Penumbuhan Dan 

Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah dan Penilaian Sentra One Village One 

Product (OVOP) yang terdapat pada pada Buku Petunjuk teknis penilaian, klasifikasi dan 

pembinaan One Village One Product (OVOP) oleh Kementrian Perindustrian, enam dari 

sepuluh kriteria Sentra Industri sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria 

yang sudah memenuhi yaitu Memiliki pengurus sentra yang dapat berupa Kelompok Usaha 

Bersama (KUB), koperasi, paguyuban, asosiasi, terdapat minimal 20 (dua puluh) orang 

UKM, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki 

prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster, mempunyai omzet 

penjualan minimal mencapai Rp. 200 juta/bulan, mempunyai jaringan kemitraan dalam 

pengadaan bahan baku maupun pemasaran; mampu menyerap tenaga kerja minimal 

sebanyak 40 (empat puluh) orang dalam kawasan sentra; mengutamakan bahan baku lokal 

(dalam negeri). Kriteria yang belum memenuhi yaitu adanya komitmen pemerintah daerah, 

mempunyai prospek pasar yang baik, menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya 

meningkatkan mutu produk; tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Hal ini 

diakibatkan karena belum terpenuhinya dokumen-dokumen pengembangan sentra industri, 

belum terdapat pusat pasar dan masih memasarkan secara lokal, para pengusaha belum 

menggunakan teknologi secara modern, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana 

pendukung industri seperti parkir yang memadai, belum terlewati transportasi umum, IPAL 

dan pengolahan limbah produksi. 

B. Modal Sosial Pengusaha Sentra Industri Keripik Pisang Bandar Lampung 

1. Tingkat partisipasi 

Tingkat partisipasi pengusaha di sentra industri keripik pisang Bandar 

Lampung pada kegiataan kelembagaan termasuk dalam level sedang, pada tahap 

kegiatan pelatihan juga masuk dalam  level sedang. Tingkat partisipasi pengusaha 
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di sentra industri keripik pisang di Bandar Lampung pada seluruh kegiatan 

termasuk kedalam level sedang. Rata-rata masyarakat mengikuti 1-2 kelembagaan 

pada kegiatan kelembagaan dari jumlah kegiatan sebanyak 3 kelembagaan. Rata 

rata masyarakat mengikuti 4 kegiatan dari 10 kegiatan pelatihan yang diadakan. Hal 

tersebut disebabkan pengusaha merasa sudah mampu mengembangkan usaha 

mereka secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari pihak pemerintah maupun 

swasta. 

2. Densitas 

Nilai densitas pengusaha di sentra industri keripik pisang di Bandar 

Lampung pada kegiatan kelembagaan termasuk pada level sedang dan pada 

kegiatan pelatihan termasuk ke dalam level tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada kegiatan pelatihan, interaksi antar pengusaha dalam melakukan interaksi lebih 

sering terjadi, sedangkan pada kegiatan kelembagaan,  interaksi antar pengusaha 

lebih jarang terjadi karena adanya pengusaha  yang mengiktui mitra binaan yang 

berbeda sehingga hanya terjadi interaksi oleh para pengusaha yang mengikuti mitra 

binaan tertentu dan kegiatan Kelompok Usah Bersma (KUB) lebih didominasi oleh 

pengusaha yang menjadi pengurus kelembagaan tersebut. 

3. Sentralitas 

   Nilai sentralitas pada Kelembaggan dan kemitraan cenderung sedang, 

dengan rincian nilai degree terbanyak berada pada level sedang yang menunjukkan 

bahwa tokoh sentral memiliki jangkauan jaringan yang terbatas pada tokoh tokoh 

terentu. closenes berada pada level sedang sampai tinggi menunjukkan bahwa 

kedekatan yang terjadi pada setiap aktor dalam jaringan adalah sama rata dan 

menjadikan penyampaian informasi dapat dilakukan cepat, serta nilai betweenes 

berada pada level rendah yang menunjukkan bahwa tokoh sentral mampu menjadi 

jembatan informasi secara langsung kepada masyarakat. Aktor kunci yang 

terbentuk dalam jaringan pengusaha sentra industri keirpik pisang adalah sebanyak 

tujuh pengusaha yaitu Heriyanto, Suhartono, Sucipto Adi, Gunawan, Malik, 

Mardiah dan Ahmad Suheri, sedangkan aktor yang berperan sebagai penghubung 

terdapat empat aktor yaitu Sunarti, Hariyanto, Nyoto Rahardjo dan Suhartini. 

   Nilai sentralitas pada kegiatan pelatihan di Kawasan Sentra Industri Keripik 

Pisang Bandar Lampung termasuk dalam kategori tinggi dengan rincian nilai 

degree pada level tinggi, nilai closeness rata-rata berada pada level tinggi, dan nilai 

betweenes juga berada pada level rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh 
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sentral dapat menjangkau jaringan dengan baik. Aktor kunci yang terbentuk pada 

tahapan ini adalah sebanyak lima pengusaha yaitu Sucipto Adi, Ahmad Suheri, 

Hariyanto, Gunawan dan Aswal Junaedi. Aktor sentral tersebut dalam kegiatan 

pelatihan juga berperan sebagai penghubung. Semakin banyak aktor sentral yang 

terbentuk menandakan bahwa jaringan sosial yang terbentuk semakin baik dan 

mempercepat penyampaian informasi antar tokoh sentral terkait pengembangan 

sentra industri keripik pisang.  

Modal Sosial pengusaha industri keripik pisang berada pada modal Bridging Social 

Capital. Bridging social capital pada umumnya akan memberikan dampak positif terhadap 

pengembangan sentra industri keripik pisang karena kemampuan menciptakan jaringan 

yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan menciptakan hubungan timbal balik  

yang lebih variatif, serta memberikan ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang 

sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal. 

C. Prioritas Pengembangan Sentra Industri keripik Pisang 

Berdasarkan Analisa Hierarki Proses yang didapat dari beberapa ahli, prioritas 

utama untuk pengembangan sentra industri keripik pisang di Bandar Lampung secara 

berurutan adalah meningkatkan sarana dan prasarana, membangun relasi, meningkatkan 

promosi,  memperkuat permodalan, pelatihan tenaga kerja dan manajemen dan yang 

terkahir adalah meningkatkan kualitas produksi. Meningkatkan sarana dan prasarana 

menjadi prioritas pertama karena di Kawasan Sentra industri keripik pisang masih belum 

terdapat sarana dan prasarana yang lengkap seperti pasar, kantor pusat ataupun IPAL. 

Belum adanya dokumen dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung 

(common service facilities) Sentra seperti Pola Pengembangan, Bisnis Plan, DED yang 

berakibat pada ketidakpastian dalam perencanaan pengembangan sentra industri. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Pemerintah 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dalam mengembangkan 

sentra industri keripik pisang di Bandarlampung kondisi sentra industri keripik pisang, 

kondisi modal sosial, strategi pengembangan serta implikasi modal sosial terhadap strategi 

yang diperoleh. Pemerintah dapat mengetahui tokoh tokoh sentral yang ada sehingga 

pemerintah lebih mudah untuk melakukan pendekatan ke masyarakat. 

5.2.2 Bagi Masyarakat 

Diharapkan pengusaha sentra industri  mengetahui permasalahan sentra industri 

yang masih kurang optimal dan ikut serta untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sedangkan 
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pada masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk 

mengembangkan sentra industri masing masing pada setiap produk atau daerah tertentu. 

5.2.3 Bagi Akademisi 

Penelitian ini hanya berfokus pada jaringan sosial yang terjadi antar pengusaha 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan jaringan sosial yang 

terbentuk antara seluruh aktor dalam mengembangkan sentra industri seperti tenaga kerja, 

dan tokoh masyarakat sekitar.  

Selain itu, peneliti juga dapat mereplikasi studi ini dengan variabel lain pada sentra 

industri wilayah lain yang sedang atau telah mengembangkan sentra industri secara baik. 
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