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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sumber 

penggerak perekonomian daerah/lokal. Walaupun masih ada penggerak 

perekonomian dalam suatu daerah/lokal selain sektor UKM, tetapi peran sektor 

UKM dapat dikatakan lebih dinamis terhadap perubahan perekonomian. Hal 

inilah yang menjadi keunggulan UKM terhadap usaha besar.  

Menurut Partomo dan Soejoedono (2002) beberapa keunggulan UKM 

terhadap usaha besar antara lain: 

a. Inovasi dalam teknologi. 

b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.  

c. Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau 

penyerapannya terhadap tenaga kerja. 

d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi 

pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan 

skala besar yang pada umumnya birokratis. 

e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. 

UKM merupakan salah satu elemen dalam sebuah klaster industri. 

Sehingga mengembangkan UKM akan mempercepat pengembangan klaster 

industri dan mendinamiskan perekonomian daerah. Menurut BPPT, 2003 klaster 

industri merupakan jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri 
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inti/core industries – yang menjadi fokus perhatian, “industri 

pendukungnya/supporting industries, dan industri terkait/related industries), 

pihak/lembaga yamg menghasilkan pengetahuan/teknologi termasuk perguruan 

tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi 

yang berperan menjembatani/bridging institutions (misalnya broker dan 

konsultan), serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai 

proses peningkatan nilai (value adding productions chain). Sedangkan sentra 

merupakan sekumpulan pengusaha sektoral yang belum menjalin keterkaitan 

usaha (www.hipmijaya.org). 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan merupakan salah satu 

Klaster Industri Batik di Kota Solo. Kompas, 25 September 2004, Wali Kota Solo, 

Slamet Suryanto, mencanangkan Kampung Laweyan sebagai Kampung Batik.  

Potensi Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan termasuk kategori 

potensial dengan aspek pemasaran dan penerimaan omzet bagus. Adanya nilai 

aspek/faktor yang kinerjanya menonjol, menjadi hal yang menarik untuk 

dikembangkannya klaster ini (Wulandari, 2006). Hasil penentuan predikat untuk 

setiap faktor (Wulandari, 2006) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Predikat setiap Faktor Potensi Batik Laweyan 

Faktor Predikat faktor 

Pemasaran dan Penjualan B (B=Baik) 

Persaingan Perusahaan B (B=Baik) 

Ketrampilan dan Teknologi B (B=Baik) 

Bahan Baku dan Proses Produksi B (B=Baik) 

Pertalian dan Jaringan C (C=Cukup) 

Kelembagaan K (K=Kurang) 

Manajemen Finansial & Pembiayaan B (B=Baik) 

Penggunaan Jasa BDS K (K=Kurang) 

Sumber: Wulandari, 2006 

Dari delapan faktor tersebut, terdapat dua faktor yang memiliki predikat 

kurang yaitu faktor kelembagaan dan penggunaan jasa business development 

service (BDS). Pengertian faktor kelembagaan dalam penelitian Wulandari, 2006 

ini adalah keikutsertaan perusahaan dalam kelembagaan formal dan nonformal 
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serta dukungan pemerintah dalam mempengaruhi perusahaan agar ikut dalam 

kelembagaan. Sedangkan pengertian faktor penggunaan jasa BDS adalah tingkat 

intensitas bantuan dan bentuk bantuan dari BDS yang diakses oleh UKM.  

Faktor kelembagaan merupakan salah satu unsur dalam modal sosial. 

Sedangkan unsur lainnya adalah pertalian dan jaringan usaha, untuk unsur ini di 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan sudah termasuk dalam kategori 

cukup (C), yang dimaksud dengan pertalian dan jaringan usaha adalah bentuk dan 

intensitas kerjasama antarUKM dalam klaster. Modal sosial dikatakan baik 

apabila kedua unsur ini juga baik. Dalam konteks penguatan klaster, modal sosial 

merupakan aspek dasar yang harus diperhatikan dan diperbaiki terlebih dahulu. 

Modal sosial adalah kemampuan warga untuk bekerjasama mencapai tujuan 

dengan saling percaya. Modal sosial merupakan modal awal dalam membangun 

klaster yang dinamis (proposal pendirian SMEs Cluster Development Center 

disampaikan dalam forum workshop nasional pengembangan klaster UKM di 

Solo, 27-28 Maret 2006). Pada penelitian hanya membahas faktor kelembagaan 

yang memiliki predikat kurang. 

Kurangnya modal sosial menjadi penyebab tidak aktifnya suatu klaster 

industri. Definisi ketidakaktifan suatu klaster industri menurut Studi Penguatan 

Kapasitas Klaster UKM di Republik Indonesia, 2004 adalah sedikitnya tindakan 

kerjasama diantara masing-masing UKM, keterbatasan hubungan dengan pasar-

pasar dinamis dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti R&D atau penyedia 

layanan.  

Apabila dilihat dari tahap pengembangan klaster maka Klaster Industri 

Batik di Kecamatan Laweyan berada dalam tahap klaster pemula, dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. Ciri klaster pemula adalah mulai adanya kerjasama 

antarkegiatan dan pemasaran dilakukan melalui perantara. Penjelasan bahwa 

sudah adanya kerjasama antarkegiatan di Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan dapat dilihat pada grafik di Lampiran 2. Sedangkan ciri yang kedua 

yaitu bahwa pemasaran di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan 

dilakukan melalui perantara adalah adanya saluran distribusi yaitu melalui 

pedagang/toko yang menjadi langganan dan toko milik pribadi. Jadi, aspek yang 
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perlu diperbaiki terlebih dahulu agar Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan menjadi dinamis adalah dengan memperbaiki modal sosial.  

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menentukan dan memodelkan 

faktor-faktor yang menjadi unsur ketidakaktifan suatu klaster industri. Penentuan 

dan pemodelan faktor-faktor unsur ketidakaktifan klaster ini menggunakan 

metode analisis regresi linier. Analisis regresi linier yang digunakan adalah 

analisis regresi linier sederhana dan berganda. Analisis regresi linier sederhana 

bertujuan mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Dua variabel ini 

dibedakan menjadi variabel bebas (X) atau prediktor dan variabel tak bebas (Y) 

atau kriterium (Hadi, 2001). Variabel bebas atau prediktor dalam penelitian ini 

adalah dimensi-dimensi dari modal sosial. Sedangkan variabel tak bebas atau 

kriterium adalah variabel yang mencerminkan respon dari variabel bebas, dalam 

penelitian ini adalah ketidakaktifan klaster industri. Sedangkan analisis regresi 

berganda digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang 

melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Adapun jenis data baik 

variabel bebas (independen) dan variabel tak bebas (dependen) dalam analisis 

regresi ini adalah data metrik. Variabel-variabel yang digunakan dalam setiap 

analisis regresi ini mengacu pada faktor sukses inti klaster (Asian Development 

Banking, 2001)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul pada penelitian ini adalah 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakaktifan suatu Klaster 

Industri. (Studi Kasus pada Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakaktifan suatu klaster 

industri? 

2. Bagaimana korelasi dan signifikansinya antara kriterium dan 

prediktornya? 

3. Bagaimana model persamaan regresi linier atas ketidakaktifan suatu 

klaster industri di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



IV-5 

1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakaktifan suatu klaster 

industri. 

2. Menentukan korelasi dan signifikansi antara kriterium dan prediktor. 

3. Memodelkan persamaan regresi linier atas ketidakaktifan suatu klaster 

industri di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah kota Surakarta dan stakeholder klaster industri yang lain 

dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki tidak aktifnya 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan sehingga menjadi klaster 

industri yang dinamis. 

2. Mengetahui model ketidakaktifan Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan sehingga mencapai tahapan klaster industri batik yang dinamis.  

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan obyek penelitian adalah data 

pengusaha di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan. 

2. Responden adalah pengusaha di Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan per akhir Juli 2006 yang bersedia menjadi responden. 

 

1.6 Asumsi 

 Asumsi pada penelitian ini adalah: 

� Responden menjawab pertanyaan dengan jujur, tanpa  paksaan dari pihak 

manapun.   

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, asumsi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 



IV-6 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori pendukung yang berkenaan 

dengan pengembangan klaster industri, Klaster Industri Batik di 

Kecamatan Laweyan dan metode analisis regresi sebagai landasan dan 

dasar pemikiran untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang 

ada. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah secara sistematis yang ditempuh 

dalam proses penelitian dan penyelesaian permasalahan yang diteliti. 

Metode penelitian disajikan dalam bentuk diagram alir (flow chart)  

disertai penjelasan masing-masing langkah dalam diagram tersebut. 

BAB IV  PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini membahas tentang pengumpulan data baik data primer 

(langsung) maupun data sekunder (tidak langsung) dan proses 

pengolahan data. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI HASIL 

Bab ini memaparkan analisis hasil pengolahan data dan interpretasi 

dari hasil pembahasan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisis data. 

Selain itu, juga memuat saran-saran yang diberikan bagi kepentingan 

pengembangan Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan dan 

penelitian selanjutnya. 

 

BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 
2.1 Usaha Kecil Menengah (UKM), Sentra dan Klaster Industri 

2.1.1 Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Definisi usaha kecil dan menengah mencakup sedikitnya dua aspek yaitu 

aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokkan tenaga kerja yang 

diserap dalam gugusan / kelompok perusahaan tersebut (range of the number of 

employees). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu 
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digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian 

besar penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil 

baik di sektor tradisional maupun modern. 

Mengenai ruang lingkup, UKM meliputi kelompok jenis industri skala 

kecil-menengah (ISKM) dan perdagangan skala kecil dan menengah. 

Pengelompokkan/kategorisasi usaha-usaha/bisnis di negara manapun tentu 

mempunyai tujuan strategis, antara lain dikaitkan dengan standard-standard 

kuantitatif tertentu, serta seberapa jauh dapat dimasukkan ke dalam jenis-jenis 

usaha/bisnis. Lazimnya pengelompokkan tersebut menurut jenis usaha.bisnisnya 

disebut industri-industri, seperti industri sepatu, tekstil, kimia, dan industri-

industri pariwisata, perhotelan, perbankan dan lain-lain.  

Tujuan pengelompokkan usaha/bisnis dapat beragam dan pada intinya 

mencakup 4 macam tujuan, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoritis). 

Analisis ilmiah khususnya ilmu ekonomi membahas kaidah-kaidah dan 

hukum-hukum ekonomi yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok usaha-usaha 

tersebut, baik secara mikro maupun makro. Teori ekonomi mikro meneliti dan 

mempelajari kelompok-kelompok usaha mulai dari perilaku pasar, rumah tangga, 

produksi, juga membahas ongkos-ongkos produksi, penghasilan, laba, dan juga 

mengenai kesejahteraan karyawannya. Lazimnya teori perusahaan digabungkan 

dengan teori industri yaitu kelompok/kelompok usaha atau kumpulan perusahaan 

yang mempunyai sifat saling mengganti. Teori ekonomi menggunakan andaian-

andaian (assumptions) untuk mempermudah analisis dan proses pengabstrakan. 

Salah satu tujuan dalam pengelolaan perusahaan adalah laba, maka upaya 

memperoleh laba optimal telah menjadi target bagi setiap bisnis, sehingga timbul 

persaingan antar produsen dalam industri yang bersangkutan. Fakta menunjukkan 

persaingan sempurna semakin tidak dijumpai lagi, bahkan yang lebih sering kita 

jumpai adalah persaingan-persaingan tidak sempurna dalam perusahaan-

perusahaan industri. 

Perkembangan dalam bisnis menjurus ke arah dimana pemilik perusahaan 

tidak lagi mempunyai otoritas mutlak dalam pengelolaan perusahaan, karena 

pemiliknya terdiri atas beberapa pihak serta pendapat dari pengelolan teknis 
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(manajer) atau pengelola mendapat pertimbangan serius. Oleh karena itu, konsep 

laba yang semula menjadi tujuan, telah mengalami perubahan-perubahan dan 

mengandung pengertian yang lebih luas yaitu selain laba, juga kestabilan 

pendapatan perusahaan, bagi pemilik dan pekerja. Selanjutnya pertumbuhan 

perusahaan, memperbesar peranan dalam pasar persaingan, dan berkontribusi 

dalam pengembangan sosial (misalnya untuk masyarakat, sekitar perusahaan). 

Kenyataan-kenyataan yang terdapat pada makro ekonomi seperti timbulnya inflasi 

karena tarikan permintaan, kenaikan upah pekerja yang pada gilirannya akan 

berakibat pada harga jual produk-produk industri merupakan pertimbangan dalam 

meninjau kebijkan-kebijakan pengendalian harga secara umum. Penelitian dan 

analisis terhadap kinerja perusahaan dalam industri menjadi sangat penting dan 

berguna untuk memberikan solusi terbaik. Dengan demikian, baik secara ekonomi 

mikro maupun makro aspek-aspek tersebut menjadi masukan untuk memperoleh 

gambaran kondisi bisnis/industri secara nasional. 

b. Untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah 

Dalam hubungannya dengan pemerintah atau badan yang mempunyai 

otoritas mengatur, pengelompokkan-pengelompokkan bisnis diperlukan gambaran 

yang sistematis tentang kondisi dan kegiatan tiap industri secara nasional. Seperti 

Biro Pusat Statistik (BPS) telah menyusun data menurut golongan-golongan 

industri makanan, tekstil, kulit, kayu dan barang-barang kayu, kertas, percetakan, 

dan lain sebagainya. Sistem pendataan tersebut telah membaku, di mana juga 

UNIDO menyusun pembakuan golongan-golongan industri/bisnis yang disebut 

dengann: International Standard Industrial Classification (ISIC). Pengolongan- 

pengolongan industri-industri tersebut diperinci lebih lanjut menjadi sub-sub 

golongan/kelompok yang semuanya diberi kode pengenal. Data industri tersebut 

menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah/badan yang 

berkompeten. 

c. Untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi 

perusahaannya. 

Dalam kaitannya dengan posisi perusahaan tertentu pemilik 

modal/kelompok pemodal lewat pengelompokkan perusahaan/industri dapat 

menilai seberapa besar pangsa pasar yang diperankan atau seberapa luas kegiatan 



IV-9 

bisnisnya dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Inovasi apa saja yang dapat 

dibuat usahanya terhadap para pesaing untuk dapat bertahan di sektor/industri 

bersangkutan juga perlu penilaian terhadap seberapa tingkat kejenuhan pasar atas 

produk yang ditawarkan. Dengan menilai kemungkinan-kemungkinan tersebut, 

kebijakan manajerial mengarah pada kesempatan-kesempatan untuk bermitra 

usaha dengan calon-calon partner. Melalui analisis kelompok-kelompok industri 

tersebut bisa pula menilai secara umum tentang kemampuan atau peranan dari 

calon mitra usaha. 

d. Untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja 

perusahaan. 

Bank-bank atau institusi investasi/permodalan memerlukan data umum 

dengan menggunakan data statistik kelompok industri guna mengevaluasi 

terhadap calon nasabah dalam rangka pemberian kredit atau investasi. Selain itu 

agar rencana perluasan kegiatan/usaha dapat dipertanggungjawabkan, maka 

pemekaran investasi/kredit oleh pihak perbankan dapat dinilai seberapa besar 

peranannya dalam industri yang bersangkutan. Penilaian terhadap prospek-

prospek produksi baru atau perluasannya sangat memerlukan data statistik yang 

sistematis dan menurut kelompok-kelompok industri. Dari pengelompokkan 

bisnis/usaha menurut jenis industri dapat dinilai seberapa besar peranan kegiatan 

usaha kecil atau menengah dalam sektor sejenisnya dan terhadap industri secara 

nasional. Sekaligus akan diperoleh gambaran jenis-jenis produk yang 

dimungkinkan bagi UKM untuk “entry” dalam pasarannya. 

Peran UKM pun tidak hanya terbatas pada pembangunan ekonomi, 

melainkan juga pembangunan sosial. Mengenai peran dalam pembangunan 

ekonomi dapat dilihat pada kemampuan UKM dalam penyerapan tenaga kerja 

yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang lebih kecil. Hal inilah yang 

meyebabkan UKM dapat lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi 

dengan perubahan pasar.  

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi (Commitee of Economic 

Development) mengajukan konsep tentang usaha kecil/menengah dengan lebih 

menekankan pada kualitas/mutu daripada kriteria kuantitatif untuk membedakan 

perusahaan skala kecil-menengah dan besar. Ada 4 aspek yang dapat 
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dipergunakan dalam konsep usaha kecil-menengah tersebut, yaitu pertama ialah 

kepemilikan, kedua operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal, 

ketiga wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitarnya, meskipun 

pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya, keempat adalah ukuran dari 

perusahaan dalam industri bersangkutan lebih kecil dibanding dengan perusahaan 

lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah 

pekerja/karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Gaedeke and Tootelian, 

1991). 

 Menurut Balton (1971) dalam Partomo dan Soejoedono (2002), 

pimpinan/pengurus perusahaan skala kecil-menengah pada umumnya kurang 

mengenyam pendidikan formal atau mempunyai pendapat yang lemah terhadap 

perlunya pendidikan dalam pelatihan. Diantara usaha skala kecil terdapat jenis 

kegiatan yang disebut kerajinan yang bisa dibedakan yaitu kerajinan yang 

bermutu tinggi dan yang bermutu rendah. Kerajinan yang bermutu mempunyai 

nilai seni yang tinggi dan pembelinya dari kalangan tertentu, sedang yang bermutu 

rendah untuk dijual murah dengan harga yang relatif murah. 

Adapun kriteria umum UKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa 

dianggap sama, yaitu sebagai berikut: 

1) Struktur organisasi yang sangat sederhana 

2) Tanpa staf yang berlebihan 

3) Pembagian kerja yang “kendur” 

4) Memiliki hierarki manajerial yang pendek 

5) Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses 

perencanaan 

6) Kurang membedakan aset pribadi dari aset perusahaan 

Namun keterbatasan UKM tersebut dapat dijadikan daya dorong kemajuan 

UKM. Karena UKM pun memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dijadikan 

stimulus agar UKM tetap produktif. 

Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain: 

f. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam 

pengembangan produk. 

g. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.  
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h. Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau 

penyerapannya terhadap tenaga kerja. 

i. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaiakan diri terhadap kondisi 

pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala 

besar yang pada umumnya birokratis. 

j. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.  

Pengertian UKM dilihat dari dilihat dari kriteria jumlah tenaga kerja yang 

dimiliki berbeda di tiap negara. Pengelompokkan di Indonesia menurut Badan 

Pusat Statistik adalah untuk usaha rumah tangga memiliki kurang dari 5 orang, 

untuk usaha kecil antara 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah antara 20 

sampai 99 orang.  

 

2.1.2 Sentra Industri  

Menurut Widodo, A. et al. dalam BPPT (2003), menyatakan bahwa istilah 

klaster industri memiliki pengertian lebih luas dari sentra industri yang telah 

dikenal umum. Sentra industri lebih merupakan pengelompokkan aktivitas bisnis 

yang serupa di suatu lokasi. Suatu atau beberapa sentra industri bisa merupakan 

bagian integral dan sebagai “titik masuk (entry point)” dari upaya pengembangan 

(penguatan) klaster industri (Taufik, 2003 dalam BPPT (2003) ). 

Gambar 2.1 dibawah ini memberikan penjelasan sentra, klaster pemula, 

klaster dinamis, dan klaster maju: 



IV-12 

Gambar 2.1 Perkembangan Sentra, Klaster Pemula, Klaster Dinamis, dan 

Klaster Maju (Munir, 2006) 

 

2.1.3 Klaster Industri  

a. Pengertian Klaster Industri  

Analisis klaster industri sebenarnya bukan hal yang baru. Pada akhir abad 

19, kajian Alfred Marshall yang mencermati lokasi industri di Inggris setidaknya 

mengawali telaah atas pentingnya himpunan/pengelompokkan industri bagi bisnis.  

Dalam dua dekade belakangan ini, konsep klaster industri (industrial 

cluster) makin sering didiskusikan, tak hanya di lingkungan akademis dan dalam 

wacana publik, tetapi bahkan telah menjadi platform strategi dan kebijakan 

pengembangan daya saing daerah/regional khususnya dan pembangunan ekonomi 

lokal serta ekonomi daerah pada umumnya (local/regional development), di 

negara maju dan beberapa negara berkembangnya (Taufik, 2003 dalam BPPT 

2003). 

Walaupun masih pada tahapan awal, kajian dan prakarsa pengembangan 

klaster industri di Indonesia telah mulai berkembang di akhir 1990-an. Konsep 

klaster industri, merupakan alternatif yang dipandang sesuai dengan konteks 

dinamika perubahan yang berkembang dan keragaman karakteristik daerah di 

Indonesia. Pendekatan ini bahkan disampaikan secara eksplisit dalam beberapa 

dokumen formal seperti: 

� UU No. 25 Tahun 2000 oleh PROPENAS Tahun 2000-2004, 

� “Strategi Industrialisasi Nasional” oleh Deperindag Tahun 2000, dan 

� “Rencana Tindak Jangka Menengah (Mid-Term Action Plan-MTAP)

Pengembangan UKM melalui Keputusan Menteri KUKM No. 31 

KEP/M.KUKM/IV/2002. 

Dalam tahap yang relatif masih dini, sejauh ini konsep klaster industri 

belum dipahami secara luas oleh banyak kalangan, baik di lingkungan birokrasi 

maupun pelaku bisnis di daerah. Terminologi sentra industri mungkin jauh lebih 

dimengerti oleh masyarakat. Oleh karena itu dapat dimengerti pula bahwa 

walaupun telah tertuang dalam dokumen formal, paradigma klaster industri belum 
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benar-benar menjadi platform bersama pembangunan dan diimplementasikan 

dalam program/aktivitas pembangunan multi pihak secara sinergis.  

Berikut beberapa pengertian klaster industri: 

� “Cluster are geographic consentrations of interconnected companies 

and institutions in a particular field. Cluster encompass an array of 

linked industries and other entities important to competitons.” (Potter, 

1998) 

� “Jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri 

inti/core industries – yang menjadi fokus perhatian, “industri 

pendukungnya/supporting industries, dan industri terkait/related 

industries), pihak/lembaga yamg menghasilkan pengetahuan/teknologi 

termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan 

rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/bridging 

institutions (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang 

dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan 

nilai (value adding productions chain).” 

Atau secara singkat: 

“kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata 

rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui 

hubungan bisnis maupun non bisnis.” 

Para pelaku (stakeholders) dalam suatu klaster industri biasanya 

dikelompokkan kepada industri inti, industri pemasok, industri pendukung, 

industri terkait, dan pembeli, serta institusi pendukung (non industri).  

Istilah inti, pendukung, dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam 

klaster tertentu tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran 

tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari 

hubungan rantai nilai tertentu. 

Secara skema, pendekatan klaster industri dapat dilihat pada gambar 2.2  

berikut: 
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Gambar 2.2 Model Generik Klaster Industri 

Sumber: BPPT, 2003 

Beberapa pengertian elemen-elemen dalam klaster industri antara lain 

sebagai berikut: 

� Industri Inti 

� Industri yang merupakan fokus perhatian atau tematik dan biasanya 

dijadikan titik masuk kajian. 

 Dapat merupakan sentra industri. 

� Industri yang maju (dicirikan dengan inovasi). 

� Industri Pemasok 

� Industri yang memasok dengan produk khusus. 

� Pemasok yang khusus (spesialis) merupakan pendukung kemajuan 

klaster. 

Yang dipasok antara lain: bahan baku utama, bahan tambahan, 

aksesori, dll. 

� Pembeli 

� Dapat berupa distributor atau pemakai langsung. 

� Pembeli yang sangat “penuntut” merupakan pemacu kemajuan 

klaster. 

Pembeli antara lain: distributor, pengecer, pemakai langsung, dll 

� Industri Pendukung 



IV-15 

� Meliputi industri jasa dan barang, termasuk layanan pembiayaan 

(bank, modal ventura). 

Industri pendukung ini antara lain: pembiayaan (modal ventura, bank), 

jasa (angkutan, bisnis distribusi, konsultan bisnis), infrastruktur (jalan 

raya, telekomunikasi, istrik), peralatan (permesinan, alat bantu), 

pengemasan, penyedia jasa pengembangan bisnis (business 

development services provider/BDSP), dll. 

� Industri Terkait. 

� Industri yang menggunakan infrastruktur yang sama. 

� Industri yang menggunakan sumber daya dari sumber yang sama 

(misal kelompok tenaga ahli). 

Istilah terkait disini agak berbeda dengan yang dipakai sehari-sehari. 

Industri terkait tidak berhubungan bisnis secara langsung. Industri 

terkait ini antara lain: kompetitor, komplementer, substitusi, dll. 

� Lembaga Pendukung 

� Lembaga pemerintah, yang berupa penentu kebijakan atau 

melaksanakan peran publik. 

� Asosiasi profesi yang bekerja untuk kepentingan anggota. 

� Lembaga pengembang swadaya masyarakat yang bekerja pada 

bidang khusus yang mendukung. 

Mengacu pada (Porter 1998 dalam BPPT 2003) klaster adalah konsentrasi 

dari kegiatan ekonomi yang saling terkait dan lembaga penunjangnya, untuk jenis 

kegiatan ekonomi yang saling berkaitan, sebagai strategi untuk meningkatkan 

daya saing.  

Dalam era globalisasi dan peningkatan persaingan, perusahaan dituntut 

untuk meningkatkan dan mempertahankan daya saing mereka. Secara individual, 

baik UKM maupun perusahaan besar tidak akan mampu melakukannya. Langkah 

kolaboratif diantara perusahaan yang terkonsentrasi di kawasan serta diantara 

perusahaan dan lembaga pendukung baik publik maupun swasta akan menjadi 

faktor kunci dalam menghadapi persaingan yang terus meningkat baik di pasar 

domestik maupun ekspor. 

Berikut bagan peran klaster dalam pengembangan ekonomi lokal: 
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Gambar 2.3 Peran Klaster dalam Pengembangan Ekonomi Lokal 

Sumber: Munir, 2006 

Dari bagan diatas, dapat terlihat bahwa pendekatan klaster akan 

memberikan daya ungkit (leverage effect) yang signifikan terhadap pembangunan 

ekonomi daerah. Oleh karena itu pendekatan klaster ini pada hakekatnya adalah 

untuk mengembangkan jaringan bisnis mulai dari rantai pasok, pasar, industri 

pendukung, termasuk pula institusi non bisnis lainnya. Penjelasan faktor-faktor 

penunjang daya saing klaster dapat dilihat dalam gambar 2.4. 

Klaster juga tumbuh karena dorongan kesamaan kepentingan untuk 

memanfaatkan fasilitas dari pemerintah daerah dan sarana penunjang lain seperti – 

universitas, lembaga penelitian, laboratorium, dan berbagai kegiatan masyarakat 

yang mendukung. 

Gambar 2.4 Faktor-Faktor Penunjang Daya Saing Klaster 

Sumber: Munir, 2006 

Berikut ini penjelasan peran masing-masing sektor: 

1. Peran Pemerintah. 
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Mengintegrasikan kegiatan antar sektor dan antar daerah, sehingga 

permasalahan dalam pembinaan klaster dapat dihindari. 

2. Peran unit-unit pemerintah daerah dan mitra. 

Unit-unit dan mitra dalam hal ini antara lain, unit teknis (sektor pertanian, 

perindustrian, dan pariwisata), mitra (BUMN, Perbankan, Usaha Besar, 

Asosiasi, LSM, Pendidikan, Riset), unit Pembina UKM/Koperasi, dan unit 

perdagangan. 

3. Peran Usaha Besar dan Asosiasi. 

Usaha besar dalam hal ini antara lain eksportir dan industri besar sebagai 

“lokomotif” yang akan menarik “gerbong-gerbong” kegiatan ekonomi 

(supplier) menengah dan kecil. Sedangkan peran asosiasi diharapkan 

sebagai penengah agar UKM-UKM memperoleh informasi yang sama dan 

mempunyai daya tawar (bargaining power). 

4. Peran Lembaga Pendidikan dan Penelitian. 

Membantu dalam menentukan kualitas produk, manajerial, pemasaran, 

pengelolaan keuangan dan lain-lain para pelaku ekonomi. 

5. Peran Lembaga Keuangan. 

Membantu dalam penyaluran dana agar merata. Diperlukan juga lembaga 

penengah seperti LSM (BDS, Konsultan Keuangan Mitra Bank/KKMB) 

atau unit-unit pemerintah daerah). 

 

6. Peran LSM dan Media  

LSM dalam hal ini BDS, Konsultan Keuangan Mitra Bank/KKMB) atau 

unit-unit pemerintah daerah pemberdayaan UKM dan melakukan 

advokasi. Untuk peran media melakukan kegiatan promosi, pertukaran 

informasi antar anggota klaster dan pendukungnya, kegiatan kemitraan 

klaster dan lain-lain. 

Klaster pada intinya adalah mata rantai kegiatan, sebagai contoh kayu 

(hutan/pekarangan) – pengolahan kayu – industri mebel – jaringan 

pedagang/eksportir. Copra and Meindl (5), tipe supply chain melibatkan beberapa 

tahapan, yaitu customers, retailers, wholesalers/distributors, manufacturers, 

component/raw material supplier. Tujuan setiap supply chain adalah 
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memaksimalkan keseluruhan nilai yang dihasilkan. Adapun keuntungan dalam 

supply chain diukur dari keuntungan supply chain bukan pada keuntungan satu 

stage, sehingga supply chain management melibatkan manajemen aliran between 

dan among stage.

Berikut ini gambaran integrasi hulu–hilir klaster (Supply Chain 

Management): 

Gambar 2.5 Proses Integrasi Hulu-Hilir Klaster (Supply Chain Management)

Sumber: Munir, 2006 

b. Faktor Sukses Inti Klaster Industri 

 Walaupun klaster-klaster heterogen dalam arti ukuran, fokus sektor, 

kompleksitas dan struktur intern, klaster yang maju di negara barat dan negara 

sedang berkembang mempunyai karakteristik yang sama, yang dapat dijadikan 

sebagai faktor-faktor sukses inti yaitu: 

 

1. Keterkaitan dengan pasar yang dinamis. 

Secara khas, keterkaitan demikian adalah akibat dekat dengan pusat utama 

kependudukan dan/atau pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, 

keterkaitan dapat juga berasal dari tourisme yang menghubungkan 

produsen dengan konsumen yang mempunyai uang. Imigrasi atau emigrasi 

dapat menciptakan hubungan pribadi ke pasar. Secara lebih formal, 

keterkaitan demikian dapat juga tercipta oleh investasi langsung dari luar 

ke proses pengolahan hilir. 

2. Pengusaha dan para pekerja pada umumnya mempunyai sejarah panjang di 

lokasi yang spesifik dalam pekerjaan keahliannya. Hal ini memudahkan 

kepercayaan antarpengusaha dan antara majikan dan pekerja yang 
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terampil, dan mendorong kerjasama dengan perusahaan formal/informal 

dan mempermudah pengalihan inovasi. Terikat oleh tradisi keahlian dan 

etika sosial, perusahaan dalam klaster memilih saling bersaing dalam 

kualitas produk daripada pengurangan harga produk dan upah yang rendah 

bagi pekerja. 

3. Para pengusaha telah berorganisasi dengan baik dan berpartisipasi aktif 

dalam organisasi yang mandiri. 

4. Pemerintah lokal/regional mendukung perkembangan klaster secara aktif 

sambil koordinasi inisiatif yang erat dengan komunitas bisnis dan 

konsentrasi pada melengkapi daripada mengganti usaha-usaha komunitas 

yang sudah ada. 

5. Banyaknya UKM dalam klaster dengan fokus sentra serupa atau terkait 

membatasi resiko pemerintah lokal untuk berpihak ke perusahaan 

individual dan kepentingan bisnis secara spesifik. 

6. Keterkaitan klaster dengan sistem pendidikan lokal, R&D dan lembaga-

lembaga pengalihan inovasi serta jaringan bisnis. 

 

c. Definisi Ketidakaktifan dalam Klaster Industri 

Ketidakaktifan suatu klaster UKM bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang 

sedikit tindakan kerjasama diantara masing-masing UKM dan dengan 

keterbatasan hubungan dengan pasar-pasar dinamis, pihak yang berkepentingan 

seperti R & D atau penyedia layanan. Kebanyakan klaster adalah tidak aktif 

terutama dikarenakan modal sosial. Aset yang tak berwujud seperti ‘kepercayaan 

yang terbentuk”, “ikatan internal” atau “jejaring sosial“ bisa diamati di 

masyarakat Indonesia ketika penduduk menyadari adanya saling menguntungkan 

di dalam kegiatan masyarakat (yakni pembangunan infrastruktur masyarakat). 

Tetapi situasinya secara keseluruhan menjadi berbeda dalam kegiatan bisnis 

klaster UKM. Pada mulanya hampir tidak ada kepercayaan yang terbentuk diamati 

dalam klaster percontohan (Studi Penguatan Kapasitas Klaster UKM di Republik 

Indonesia, 2004).  
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d. Keterkaitan Konsep Klaster Industri dengan Peningkatan Daya Saing 

Industri 

Pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, utamanya dirancang 

dan diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kaitan ini, beragam kajian konsep dan empiris klaster industri 

mengungkapkan beragam “temuan” penting, yang antara lain sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan/kemakmuran sangat ditentukan oleh “daya saing”. Oleh 

karena itu diantara berbagai tujuan/kepentingan pambangunan yang multi 

dimensi (dan seringkali berbeda, bahkan “bertentangan”), peningkatan 

daya saing merupakan salah satu fokus orientasi agenda yang sangat 

penting. 

2. Diantara ukuran yang paling sesuai dari daya saing adalah “produktivitas”, 

yang merupakan hasil dari pemanfaatan SDM, modal dan SDA, dan 

tercermin dalam “nilai produk” (barang dan /atau jasa) dan efisiensi 

bagaimana produk tersebut dihasilkan. 

3. Sumber terpenting kesejahteraan/kemakmuran (yaitu “daya saing”) pada 

dasarnya “diciptakan”, bukan diwariskan. Beragam faktor alamiah (seperti 

melimpahnya sumber daya alam) tentu sangat penting, namun hal ini 

bermakna sangat terbatas jika tidak diimbangi dengan kemajuan dalam 

kemampuan faktor-faktor “buatan” seperti SDM yang semakin berkualitas, 

infrastruktur, teknologi dan lainnya. 

4. Produktivitas suatu negara atau daerah bergantung pada keseluruhan 

industrinya, yang pada dasarnya tercermin dalam “klaster-klaster industri”. 

Keunggulan daya saing klaster industri mencerminkan keadaan 

perkembangan ekonomi (the state of economy’s development). 

5. Inovasi semakin penting dalam menentukan produktivitas dan 

peningkatannya dalam jangka panjang. 

6. Faktor spesifik lokal/daerah seperti pengetahuan, hubungan dan motivasi , 

semakin menentukan keunggulan daya saing global. 

7. Daerah akan “bersaing” dalam menawarkan lingkungan paling produktif 

bagi bisnis/industri. Bisnis/perusahaan lah yang pada dasarnya akan 

bersaing (di arena persaingan global) dalam arti sebenarnya). 
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Gambar 2.6 Klaster Industri dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Lokal 

Sumber: BPPT, 2003 

1. Kesejahteraan/kemakmuran sangat ditentukan oleh daya saing. 

2. Sumber terpenting kemakmuran (yaitu daya saing) pada dasarnya 

diciptakan, bukan diwariskan. 

3. Bagi peningkatan kesejahteraan/kemakmuran, yang terpenting bukanlah 

pada di industri apa suatu negara (daerah/ wilayah) bersaing, melainkan 

bagaimana mereka bersaing 

4. Produktivitas sebagai ukuran daya saing suatu negara/daerah bergantung 

pada keseluruhan industrinya (klaster-klaster industri). 

5. Inovasi sangat penting bagi peningkatan produktivitas jangka panjang 

 

Gambar 2.7 Klaster Industri dan Lokalitas dalam Kerangka Daya Saing 

Sumber: BPPT, 2006 

1. Daerah bersaing dalam menawarkan lingkungan paling produktif bagi 

bisnis. 

2. Daerah perlu saling bertumpu pada potensi terbaiknya dan karakteristik 

tempat keunggulan daerah. 
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3. Sektor publik dan swasta mempunyai peran berbeda tetapi saling terkait 

dalam menciptakan suatu perekonomian yang produktif. 

Beberapa esensi penting klaster industri adalah sebagai berikut: 

1. Komonalitas/kebersamaan/kesatuan/keserupaan. 

Commonality yaitu bahwa bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang-

bidang “serupa” atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar 

bersama atau rentang aktivitas bersama. 

2. Konsentrasi/consentration. 

Yaitu bahwa terdapat pengelompokkan bisnis-bisnis yang dapat dan 

benar-benar melakukan interaksi. 

3. Konektivitas/conectivity. 

Yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling terkait/bergantung 

(interconnected/linked/interdependent organizations) dengan beragam 

jenis hubungan yang berbeda. 

4. Penamaan suatu klaster industri tertentu pada dasarnya lebih 

merupakan pendefinisian tematik yang bersifat kontekstual. 

Pembatasan semata untuk maksud penentuan fokus tematik-

kontekstual yang efektif sebagai suatu kesatuan (sistem) jaringan rantai 

penciptaan nilai tambah. 

Setiap entitas pelaku (stakeholder) mempunyai peran tertentu dalam 

klaster industri tersebut dan terkait satu dengan lainnya dalam rantai 

nilai. Hubungan atau keterkaitan dapat berupa “bisnis” atau “non 

bisnis”. Himpunan entitas pelaku, keterkaitan dan dinamika proses 

dalam klaster industri dengan konteks-tematik tertentu ini menjadikan 

klaster tersebut dapat dipandang sebagai suatu “sistem” (satu 

kesatuan). 

5. Suatu klaster industri sebagai himpunan atau konsentrasi para pelaku 

biasanya sangat ditentukan oleh “kedekatan jarak” (proximity). 

Artinya, perkembangan klaster industri pada dasarnya berkaitan 

dengan tempat, lokasi, daerah, atau wilayah geografis tertentu, 

walaupun ini dalam pengertian relatif karena “menentukan“ 

perkembangan dan daya saing suatu klaster industri. 
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6. Istilah inti, pendukung, terkait tidak dimaksudkan menunjukkan yang 

satu lebih penting dibandingkan yang lainnya. Ini menunjukkan 

kelompok posisi yang diperankan setiap pelaku pada suatu klaster 

industri tertentu. Posisi tersebut dapat berbeda untuk konteks klaster 

industri yang berbeda pula. 

7. Klaster industri pada hakikatnya adalah inklusif. Pelaku dengan 

beragam skala usaha/kegiatan berperan sesuai dengan peran dan proses 

dinamik penempatan posisi (positioning) masing-masing (yang 

idealnya berperan tepat bagi diri dan klasternya). Artinya, konsep 

klaster industri pada dasarnya “inklusif”, bukan untuk pelaku tertentu 

saja. 

Cakupan geografis sebuah klaster industri dapat berukuran satu kota, 

kabupaten, negara, ataupun jaringan yang melibatkan beberapa negara tetangga. 

Jadi, cakupan suatu klaster industri pada dasarnya tidak dibatasi oleh wilayah 

administratif  pemerintahan. “Kesesuaian” batasannya dengan wilayah 

administratif tentu akan lebih memudahkan terutama bagi “pemerintah” dalam 

konteks perencanaan pembangunan dan pengaruh kebijakan, yang pada dasarnya 

bekerja sesuai dengan tingkat otoritas/kewenangannya. Untuk kasus tertentu, 

adakalanya suatu klaster industri antardaerah (interregional industrial cluster), 

dimana kerja sama antar pemerintah daerah dan pelaku dan/atau lembaga pelu 

diperkuat/dikembangkan. 

Dalam konsep ini, banyaknya perusahaan dan pihak yang secara 

“normatif” mestinya berinteraksi dan/atau berkolaborasi tetapi dalam 

kenyataannya tidak, maka tidak secara otomatis membentuk suatu klaster industri. 

Mereka tentu “berpotensi menjadi anggota dan membentuk atau memperkuat” 

klaster industri. Ini fenomena yang barangkali umum terjadi. Sebagai contoh, 

perkembangan kawasan industri dengan perusahaan-perusahaan yang walaupun 

secara fisik terkonsentrasi di area tertentu namun lebih sebagai entitas bisnis yang 

“terpisah” satu dari lainnya, yang tidak dibarengi dengan interaksi sinergis dengan 

pihak lain, maka dalam jangka panjang tidak menjamin berkembangnya inovasi 

dan dinamika perkuatan daya saing bisnisnya. Ini belumlah merupakan klaster 

industri dalam pengertian sebenarnya. 
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Demikian halnya dengan sentra industri kecil di Indonesia, yang umumnya 

merupakan pengelompokkan perusahaan atau aktivitas bisnis serupa, sebenarnya 

tidak selalu merupakan klaster industri dalam pengertian yang dimaksud. 

Ini tentu bukan dimaksudkan sebagai satu-satunya pengertian klaster 

industri yang paling benar. Beragam pengertian dan pandangan tentang klaster 

industri yang dianut berkaitan dengan teori/konsep yang melatarbelakanginya. 

Selain itu, upaya/langkah pengembangan klaster industri dan pendekatannya juga 

ditentukan oleh fokus tujuan yang ingin dicapainya. 

Yang sebenarnya juga sangat berdasar dalam konsep klaster industri dan 

membedakan satu konsep dengan konsep lainnya adalah dimensi/aspek rantai nilai 

(value chain). Dengan pertimbangan dimensi rantai nilai, secara umum terdapat 

dua pendekatan klaster industri dalam literatur, yaitu: 

1) Beberapa literatur, terutama yang berkembang terlebih dahulu dan 

lebih menyoroti aspek aglomerasi, merupakan pendekatan berdasarkan 

pada (menekankan pada) aspek keserupaan (similarity) sehimpunan 

aktivitas bisnis. Dalam hal ini misalnya, sentra industri/bisnis, 

industrial district, dan sejenisnya yang mempunyai “keserupaan” 

aktivitas bisnis dianggap sebagai suatu klaster industri.  

2) Beberapa literatur yang berkembang dewasa ini, termasuk yang 

ditekankan oleh Porter, merupakan pendekatan yang lebih menyoroti 

“keterkaitan” (interdependency) atau rantai nilai sehimpunan aktivitas 

bisnis. Dalam pandangan ini sentra industri/bisnis dan/atau industrial 

district pada dasarnya merupakan bagian integral dari jalinan rantai 

nilai sebagai klaster industri. 

Pendekatan rantai nilai dinilai “lebih sesuai” terutama dalam konteks 

peningkatan daya saing, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan/teknologi 

atau tema sejenisnya dan bukan “sekedar” upaya memperoleh ekonomi 

“aglomerasi” karena terkonsentrasinya aktivitas bisnis yang serupa.  

Pada penjelasan ini lebih menekankan pada pendekatan yang kedua. Hal 

yang penting dari pendekatan kedua ini adalah asumsi bahwa untuk berhasil, 

perusahaan tidak dapat bekerja sendiri secara terisolasi. Identik dengan ini adalah 

bahwa inovasi seringkali muncul dari interaksi multi pihak. 
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e. Manfaat Klaster Industri 

Pendekatan klaster industri berkembang pesat tidak sekedar sebagai 

konsep tetapi juga sebagai platform dalam implementasi empiris. Oleh karena itu, 

prakarsa pengembangan/penguatan klaster industri yang mulai berkembang di 

Indonesia pun benar-benar karena kesadaran akan pentingnya dan sangat 

bermanfaatnya pendekatan ini dalam pembangunan ekonomi, khususnya 

peningkatan daya saing industri, bukan karena kelatahan karena popularitas.  

Penjelasan manfaat klaster ini dapat dilihat dalam tabel 2.1. Berikut ini 

manfaat dan tantangan dalam pengembangan atau penguatan klaster: 

� Pendekatan klaster industri diyakini dapat mencapai suatu dampak yang 

signifikan pada pembangunan eknomi daerah terutama melalui: 

1. Keterlibatan dalam dialog konstruktif atau proses partisipatif antara 

pelaku bisnis, pemasok kunci, pembeli dan stakeholder kunci di 

daerah. 

 

Tabel 2.1 

Manfaat Umum Klaster Industri 

Memungkinkan suatu kerangka bagi 

kolaborasi. 
Meningkatkan pertambahan nilai. 

Membantu pengembangan agenda 

bersama. 
Menghimpun sumber daya kolektif. 

Memperoleh manfaat ekonomi dari 

skala (membantu pencapaian skala 

ekonomi/economies of scale). 

Pemasaran bersama. 

Memfasilitasi pengembangan tingkat 

kompetensi yang lebih tinggi. 

Mempengaruhi hubungan pemasok dan 

pembeli. 

Kerjasama bisnis untuk memperkuat 

industrinya. 
Berbagi informasi 

Membantu mengurangi kekhawatiran Aliansi strategis nasional maupun 
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persaingan antarindustri dengan 

membangun rasa saling percaya dan 

kerjasama antarspelaku bisnis dalam 

klaster. 

internasional 

Menciptakan keragaman sumber tenaga 

terampil yang lebih besar. 

Memperbaiki infrastruktur keras dan 

lunak daerah. 

Meningkatkan produktivitas. 
Rekognisi/pengakuan nasional dan 

internasional. 

Sumber: BPPT, 2003 

 

2. Memperkuat keterkaitan yang saling menguntungkan antarstakeholder 

di daerah dan antarstakeholder suatu daerah dengan daerah lain, 

tingkat nasional, internasional, seperti misalnya antara penyelenggara 

pendidikan dan industri, penyedia teknologi dan pengguna, investor 

dan lembaga keuangan/pembiayaan dengan perusahaan yang ada atau 

yang baru dan lainnya. 

3. Memberikan kerangka kerja yag lebih jelas dan terarah, termasuk 

penyediaan infrastruktur, yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia 

usaha di daerah. 

4. Memungkinkan investasi infrastruktur informasi yang terakseskan dan 

mempunyai daya dongkrak (leverage effect) signifikan untuk 

meningkatkan kinerja klaster industri daerah. 

5. Memfasilitasi penyesuaian sistem administratif untuk mendorong 

peningkatan produktivitas klaster industri spesifik daerah. 

Klaster Industri penting bagi pengembangan ekonomi pada umumnya 

karena beberapa alasan, antara lain: 

• Dapat mengatasi hambatan ukuran UKM dengan; 

� Meningkatkan posisi tawar, 

� Menghimpun kapasitas produksi untuk memenuhi order besar, 

� Kontrak kerja keluar dengan bertumpu pada faktor-faktor kekuatan 

yang semakin terspesialisasi sebagai keunggulan daya saingnya. 

• Menstimulasi inovasi baru 
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� Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan ide, 

� Pengembangan/penguatan efisiensi kolektif, lingkungan inovatif, 

path dependence dan lingkungan persaingan yang sehat dalam 

klaster. 

• Memberikan kerangka untuk menghadapi tantangan globalisasi, 

melalui: 

� Produksi (barang dan/atau jasa) yang menghasilkan nilai tambah 

tinggi dari keunggulan spesialisasi, 

� Penguatan modal sosial yang semakin mendukung potensi 

keunggulan spesifik lokalitas (daya saing khusus) masing-masing 

tempat (daerah) sebagai penentu daya saing global. 

Dari perspektif kebijakan, kerangka klaster industri dapat menjadi sebuah 

alat yang sangat penting bagi perubahan ekonomi secara efektif terutama karena: 

a. Market driven 

Pengembangan klaster industri berfokus pada upaya 

mempertemukan sisi permintaan dan penawaran ekonomi secara 

bersama untuk bekerja lebih efektif. 

b. Inclusive 

Proses pengembangan klaster industri senantiasa mencakup 

perusahaan baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, 

serta para pemasok dan lembaga-lembaga ekonomi pendukung. 

c. Collaborative 

Pendekatan klaster industri sangat menekankan solusi kolaboratif 

pada isu-isu daerah oleh para partisipan yang termotivasi oleh 

interestnya masing-masing. 

d. Strategic 

Pendekatan klaster industri membantu para stakeholder untuk 

menciptakan  visi strategis daerahnya menyangkut ekonomi 

generasi berikutnya atas dasar kesepakatan bersama dari beragam 

pihak yang berbeda, dan mendorong motivasi serta komitmen 

untuk melakukan tindakan. 

e. Value creating 
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Pendekatan klaster industri memperbaiki kedalaman (dengan 

pemasok yang lebih banyak) dan cakupan (dengan menarik lebih 

banyak industri) untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Di Indonesia terdapat beberapa alasan pragmatis yang dapat mendukung 

diterapkannya ancangan klaster industri. Instansi pemerintah yang memiliki 

program yang berhubungan dengan usaha kecil semakin banyak, sehingga 

memungkinkan untuk saling melengkapi elemen-elemen pendukung yang kurang 

selama ini. Jika pada wal tahun 70-an hanya Deperindag yang memiliki program 

industri kecil, maka saat ini sudah lebih banyak instansi yang terlibat diantaranya, 

KUKM, Deperindag, KRT, LIPI, BPPT, Depdagri, Dephut, Bappenas dan lain 

sebagainya. 

Lembaga donor internasional juga semakin banyak yang berpartisipasi 

secara langsung membantu pemberdayaan UKM, antara lain seperti UNIDO, 

JICA, ADB, TAF dan lain-lain. 

Elemen pendukung terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah 

(walaupun sejauh ini seringkali terkesan secara parsial dan sporadis) sudah pernah 

dilakukan, Namun tentu upaya perbaikan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. 

Belajar dari pengalaman negara lain, seperti juga ditegaskan oleh den 

Hertog (2001) dalam BPPT (2003), pendekatan klaster membantu dalam 

perumusan kebijakan, khususnya dalam konteks pengembangan inovasi, terutama 

karena 4 alasan, yaitu: 

• Klaster mencerminkan pentingnya sifat saling tergantung 

(interdependency) dan sistemik dari inovasi, 

• Klaster memungkinkan identifikasi dan penanggulangan 

ketidaksempurnaan sistemik serta pengembangan bentuk pengelolaan 

baru (new form of governance), 

• Pendekatan klaster merupakan suatu cara kastomisasi (penyesuaian) 

kebijakan inovasi dan kebijakan lainnya terhadap kebutuhan-

kebutuhan klaster masing-masing. 

• Analisis klaster merupakan alat untuk berdialog dan pembelajaran. 

Keuntungan khusus sistem klaster dalam bisnis. Sistem klaster dapat 

memberikan akses ke: 
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• Pemasok yang lebih banyak dan jasa-jasa pendukung yang seragam, 

• Pusat-pusat tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, 

• Alih pengetahuan yang terjadi pada saat diskusi informal tentang 

bisnis. 

Beberapa keuntungan lain sistem klaster: 

• Memungkinkan perusahaan untuk fokus dan bekerja dengan 

kemampuan terbaiknya pada bidangnya, 

• Perusahaan tidak perlu memikirkan secara berlebihan persoalan yang 

tidak dikuasainya (di luar kompetensinya), 

• Perusahaan dapat saling bersinergi, 

• Perusahaan dapat mendayagunakan sumber dayanya lebih efisien, 

• Perusahaan-perusahaan secara kolektif dapat menghasilkan produk 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bila masing-masing 

perusahaan memproduksi sendiri, 

Selain itu, diantara semua keuntungan-keuntungan sistem klaster, yang 

paling penting adalah: 

� Adanya akses terhadap inovasi, 

� Adanya akses terhadap pengetahuan, 

� Adanya akses terhadap “teknologi (know how)” 

Upaya pengembangan (penguatan) klaster perlu 

mewaspadai/mengantisipasi beragam tantangan yang berpotensi muncul dan harus 

diatasi/dihadapi oleh stakeholder yang terlibat. Tantangan tersebut secara umum 

adalah: 

� Menentukan suatu klaster industri pun dapat merupakan suatu 

tantangan tersendiri (termasuk) menyusun kriteria untuk menentukan 

suatu klaster industri. Sejauh ini memang tidak ada “keseragaman” 

dalam menentukan suatu klaster industri. Analisis formal seperti 

analisis input-output, walaupun dapat membantu tetapi tidak menjamin 

bahwa suatu klaster industri dapat terdefinisi dengan baik. Klaster 

industri pada dasarnya bersifat unik/khas untuk setiap kasus. 

� Pendekatan suatu klaster industri perlu industry driven, bukan sekedar 

kehendak pemerintah semata. Prakarsa atau partisipasi aktif  kalangan 
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swasta merupakan hal mutlak dalam pengembangan/penguatan klaster 

industri. Tentu saja pemerintah pada tahap awal dapat 

memprakarsainya untuk memicu upaya pengembangan/penguatan 

klaster industri. 

� Kemungkinan sikap skeptis pihak swasta. Kepemimpinan atau 

kepeloporan para pelaku bisnis (swasta) merupakan kunci dalam 

pengembangan/penguatan klaster industri, namun seringkali kesibukan 

rutinitas aktivitas bisnis dan/atau keterbatasan pengetahuan para pelaku 

bisnis kurang memungkinkan berkembangnya prakarsa pengembangan 

klaster industri dari swasta. Prakarsanya sering kali dari pemerintah. 

Pihak swasta, beberapa pelaku kadang tidak begitu yakin dengan 

upaya demikian. Oleh karena itu, dalam situasi demikian, membangun 

kepercayaan (trust building) antarstakeholder pada dasarnya menjadi 

salah satu agenda proses yang sangat penting dalam setiap upaya 

pengembangan/penguatan klaster industri. 

� Ketidaksederhanaan dalam memilih skala strategi (misalnya batasan 

tingkat lokal atau daerah). Ini lebih sebagai suatu proses yang sejalan 

dengan pengembangan klaster industri, kesepakatan atas visi dan 

agenda klaster serta pembelajaran dalam klaster industri yang 

bersangkutan. 

� Adanya kesan “terbentuknya kelompok-kelompok eksklusif” dalam 

komunitas bisnis. Ini sulit dihindari terutama di tahap-tahap awal. 

Penguatan klaster industri sebaiknya tidak berhenti pada satu klaster 

industri semata melainkan keseluruhan potensi terbaik klaster industri 

di daerah. 

� Kemungkinan resiko akan dominasi perusahaan besar. Pihak yang 

mewakili perusahaan besar (dan dinilai berhasil) biasanya sangat 

dihormati dan dijadikan “panutan” oleh pelaku bisnis lainnya. Situasi 

demikian memungkinkan dominasi peran yang berlebihan dalam 

proses pengembangan. Oleh karena itu pelibatan inklusif dan proses 

partisipatif perlu dikembangkan. Kehadiran fasilitator yang efektif 

akan sangat membantu meminimalisasi persoalan ini.  
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� Sektor publik harus mampu merespon secara cepat. 

� Sifat sistem politik dan lembaga pendidikan tradisional mungkin bisa 

menjadi tantangan. 

� Kemungkinan hambatan kelembagaan untuk mengimplementasikan 

strategi klaster industri. 

� Resiko kesan picking the winners.

Artinya penentuan peran pemerintah yang paling sesuai dalam konteks 

spesifik. 

Klaster industri dalam konteks perekonomian daerah. Konsep dan praktik 

pembangunan ekonomi berkembang dari waktu ke waktu. Implementasi 

pengembangan klaster industri secara empiris bervariasi. Beberapa literatur klaster 

industri juga mengupas “praktik baik/terbaik” (good/best practice), antara lain 

misalnya oleh OECD, 2000, Koo, et al., 1999, Roelandt dan den Hertog, 1998 dan 

ADB TA 2001 dalam BPPT, 2003. 

Pada dasarnya, pengembangan suatu klaster industri merupakan hal yang 

unik, sehingga tidak dapat begitu saja meniru persis klaster industri lain. Jadi, 

pengembangan klaster industri perlu disesuaikan dengan industri yang 

bersangkutan (termasuk perilaku pelaku bisnisnya) dan karakteristik khas 

setempat/lokal. 

Bagian lain menyampaikan bahasan singkat tentang konteks klaster 

industri dalam pembangunan ekonomi daerah, model dan konteks kebijakan 

terkait serta beberapa ilustrasi contoh pengembangan klaster industri di beberapa 

negara. Beberapa prakarsa nasional juga disampaikan sesuai dengan informasi 

yang dapat diperoleh sejauh ini. 

Kebijakan ekonomi daerah umumnya berupaya untuk memberikan 

kesempatan ekonomi yang sama atas basis geografis. Dari waktu ke waktu, 

hampir semua negara mencoba melalui kebijakan publik untuk mengatasi 

beragam perbedaan/ketimpangan geografis, seperti dalam bentuk pendapatan, 

factor endowment, produktivitas dan perbaikan struktur ekonomi.  

Diantara kecenderungan pergeseran yang terjadi adalah menguatnya 

orientasi pembangunan ekonomi pada peningkatan daya saing dan pendekatan 

klaster industri sebagai suatu platform peningkatan daya saing ekonomi 
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khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Sehubungan dengan itu 

inovasi, teknologi, dan pengetahuan merupakan elemen yang dipandang penting 

bagi bisnis khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya. 

Dalam kaitan inilah konteks lokalitas diyakini sebagai faktor yang makin 

kunci. Salah satu paradoks dari fenomena perkembangan yang sedang dialami 

adalah bahwa daya saing global sangat ditentukan oleh faktor keunggulan lokal. 

Gambar 2.8 menunjukkan bagaimana proses pengembangan klaster dapat 

membantu memeperkuat ekonomi daerah dan menciptakan kesempatan kerja di 

daerah. Langkah analitis antara lain mencakup mengidentifikasi pendorong-

pendorong (drivers) bagi perkembangan ekonomi dan bisnis, mengidentifikasi apa 

yang harus dilakukan untuk membangun kekuatan-kekuatan daerah dan dalam hal 

tersebut mencapai keunggulan daya saing yang diperlukan dalam menghadapi 

persaingan yang semakin meningkat. 

Gambar 2.8 Penguatan Ekonomi Daerah 

Sumber: BPPT, 2003 

Pembangunan ekonomi lokal atau daerah sangat sentral dalam perwujudan 

kesejahteraan masyarakat agar semakin tinggi dan adil. Karenanya, daya saing 

ekonomi perlu dibangun melalui penguatan ekonomi lokal/daerah. Dalam kaitan 

ini, peran pengetahuan, teknologi dan inovasi semakin kunci dalam proses 

penguatan tersebut. Pembangunan ekonomi lokal atau daerah perlu ditingkatkan 

dengan mendorong pengembangan dan pendayagunaan pengetahuan, teknologi, 
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dan inovasi yang sesuai dengan potensi terbaik dan karakteristik setempat atau 

lokal.  

 

2.2 Kerajinan Batik dan Kecamatan Laweyan  

 Studi pustaka dalam kerajinan batik ini bersumber pada 

www.indonesianbatik.com sedangkan studi pustaka dalam Kecamatan Laweyan 

ini bersumber pada www.surakarta.go.id 

2.2.1 Kerajinan Batik 

Secara umum dianggap sebagai tekstil Indonesia asli. Motif-motif bunga, 

tanaman kembar, kuncup daun, bunga, daun, burung, kupu-kupu, ikan, serangga 

dan bentuk-bentuk geometris banyak terdapat dalam gabungan simbol (lambang) 

serta variasi terdapat lebih dari/sekitar 3000 pola batik. 

Pola yang akan diwarnai digambar pada kain menggunakan canting, 

sebuah pena kayu yang memiliki wadah untuk cairan lilin yang panas. Dalam 

ruang pembuatan batik, para wanita duduk melingkar mengerjakan kain yang 

dipasang diatas bingkai dan kadang mengisi persediaan lilon dengan mencelupkan 

canting mereka ke dalam tong. Beberapa diantaranya menggambar langsung di 

atas kain berdasarkan ingatan (memori), yang lain memberi lilin pada garis hitam 

samar. Metode menggambar pola dalam lilin pada kain katun dipraktekkan 

sebagai bentuk meditasi oleh para perempuan bangsawan Jawa Tengah. Secara 

tradisional batik diproduksi oleh para perempuan.  

Pada abad 19, aplikasi pola lilin dengan sebuah stempel tembaga yang 

besar atau cap telah menyelamatkan industri batik dari persaingan dengan kain 

cetak/cap dari Eropa yang murah. Semi industri cap memperbolehkan kaum pria 

mengerjakannya. Motif-motif batik mengingatkan pada tokoh-tokoh epik hindu, 

tanaman, binatang, makhluk laut dan melodi gamelan.  

Batik Surakarta kaya akan warna krem dan coklat yang dipadukan dengan 

warna kuning emas. Putih, warna kain yang tidak diwarnai, untuk membuat 

kontras dengan banyaknya warna suram dari coklat dan biru pada batik 

Yogyakarta. Pembatik di pantai utara diwarnai oleh cemerlangnya perdagangan 

laut dan tekstil khas komunitas China dan Arab yang tinggal di pelabuhan dan 

pinggir pantai.  
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Arti simbolik (lambang) motif batik, khususnya pola-pola kuno seperti 

halnya tradisi Jawa juga melambangkan sesuatu. Bisa jadi ini adalah salah satu 

alasan mengapa orang-orang masih menggemari batik hingga saat ini. Dapat 

dilihat di lampiran 10. Motif-motif batik diantaranya: 

� Sidomulyo 

Sido (jadi), mulyo (bahagia). Melambangkan jadilah manusia yang 

bahagia dan kaya. 

� Sidodadi 

Melambangkan jadilah seperti yang kau inginkan (makmur, tingginya 

derajatnya, kaya, dll) 

� Tikel Asmorodono 

Tikel (lebih), asmoro (cinta), dono (pemberian, hadiah). Artinya seseorang 

yang mengenakan batik motif ini harus lebih dicintai oleh yang lain. 

Proses pembuatan batik, batik dalam Bahasa Jawa berarti memberi tanda 

titik (nitiki). Pada dasarnya ada dua jenis batik: batik tulis (digambar dengan 

tanah) dan batik cap (distempel). Harga batik tulis lebih mahal dibanding batik 

cap.  

Canting (sebuah pena seperti alat musik dengan sebuah penampung kecil 

untuk cairan lilin). Digunakan untuk mengerjakan kain pada pembuatan batik 

tulis. Jiplakan (gambar tulisan pada kertas tipis) dari desain yang diinginkan 

dipasang di atas kain yang telah disiapkan adalah tahap pertama pada proses 

pembuatan, diikuti teknik penggunaan lilin dan zat warna (pencelupan). Tahap 

terakhir dari proses ini, semua lilin dikikis/dikerik dan kain direbus untuk 

menghilangkan semua bekas. Proses pembuatan batik dengan lilin dan pewarnaan 

yang berulang-ulang seperti ini masih digunakan hingga saat ini di Jawa dan 

beberapa wilayah di Indonesia. Proses pembuatan batik tulis dapat dilihat di 

lampiran 9. 

Jadi, seni batik adalah asli Indonesia. Lilin yang digunakan dalam proses 

pembuatan batik adalah hasil kombinasi parafin, lilin lebah, dan sejenis tanaman 

damar yang disebut gondorukem dan mata kucing. 

Batik cap juga menggunakan proses pelilinan, tentu saja prosesnya lebih 

cepat dan lebih mudah. Tetapi penghargaan orang terhadap batik tulis lebih tinggi, 
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itu benar-benar sebuah karya seni dari seorang pengrajin, yang 

mengkombinasikan keahlian, kesabaran dan kesungguhan untuk menghasilkan 

karya terbaik dan untuk membuat batik tulis diperlukan waktu berhari-hari bahkan 

berbulan-bulan. 

Yogyakarta dan Solo merupakan kota batik tradisional, sedangkan Kota di 

pesisir utara Kota Pekalongan adalah pusat batik yang lebih modern dengan 

menggunakan motif bunga dan burung. Terdapat beberapa seniman desain batik di 

Solo dan Yogyakarta, begitu juga beberapa pabrik batik dengan merk terkenal. 

Beberapa tujuan pemakain batik adalah: 

� Pakaian tidak resmi 

Pilihan bebas, biasa untuk baju, pakaian santai (harian).  

� Acara resmi 

Dalam pesta-pesta, misalnya jamuan negara, menerima tamu dan 

sebagainya, tamu undangan diminta untuk memakai batik. Baju lengan 

panjang untuk laki-laki dan kain batik (kain panjang untuk menutup 

bagian bawah) untuk perempuan. 

� Upacara tradisional 

Dihadiri untuk menghadiri pesta pernikahan tradisional, upacara-upacara 

khusus untuk keluarga kerajaan, dsb. 

Dalam sebuah upacara pernikahan, pengantin laki-lak- dan perempuan 

mengenakan batik dengan motif yang sama yaitu sidomukti yang melambangkan 

kehidupan yang bahagia dan sejahtera, menggunakan motif yang sama 

melambangkan kebersamaan. Orang tua kedua mempelai menggunakan motif 

dengan pola truntum, yang melambangkan nasehat orang tua kepada kedua 

mempelai untuk memasuki kehidupan baru dengan penuh rasa cinta dan 

kepercayaan.  

 

2.2.2 Kecamatan Laweyan dan Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan 

Kecamatan Laweyan beralamatkan di Jl. Dr. Radjiman No. 352 Surakarta, 

Telepon 714568. Kecamatan adalah sebuah unit kerja dilingkungan Pemerintah 

Kota Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan 
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pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota. Adapun visi dan misi Kecamatan 

Laweyan adalah sebagai berikut: 

VISI 

Terwujudnya pelayanan tugas pemerintah pembangunan dan 

kemasyarakatan serta tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang simpatik, 

cepat yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas 

MISI 

• Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

• Memberdayakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja 

pemerintah    

• Memberdayakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja 

pemerintah 

Laweyan merupakan kawasan klaster industri batik yang unik, spesifik, 

dan sudah ada sejak zaman kerajaan Pajang tahun 1546 M. Sebagai kawasan cagar 

budaya, di lokasi tersebut banyak ditemukan situs bersejarah diantaranya Masjid 

Laweyan, Makam Laweyan dan situs-situs lainnya.  

Batik merupakan hasil karya seni tradisional yang banyak ditekuni 

masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Hal inilah yang menyebabkan kampung 

Laweyan pernah dikenal sebagai Kampung Juragan Batik dan mencapai kejayaan 

di tahun 1970 an.  

Dengan letak goegrafis yang strategis serta posisi sentralnya sebagai pusat 

kebudayaan Jawa, Kota Surakarta menawarkan diri menjadi pilihan berbagai 

bidang investasi salah satunya yaitu Kampung Batik. Investasi ini diarahkan untuk 

pengembangan kawasan Laweyan menjadi Klaster Industri Batik. Dapat dilihat di 

Lampiran 11. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan kebijakan-kebijakan tersebut 

maka Kampung Batik Laweyan perlu dikembangkan baik potensi kerajinan batik 

maupun potensi pariwisata untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota 

Surakarta.  

 

2.3 Data dan Pengumpulan Data 

2.3.1 Konsep Data  
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Data (tunggal datum) adalah bahan keterangan tentang suatu objek 

penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip 

dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan, 

sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. 

 Dari kedua istilah ini dapat dicontohkan sebagai berikut: ”Kardi 

menginformasikan kepada saya tentang peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air di 

Semarang pada saat kita bertemu di Bandara Juanda Surabaya”. Kata 

“menginformasikan” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu pelayanan 

infomasi, sedangkan peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air adalah data yang 

diinformasikan.  

Selain data ada juga pemahaman lain yang mirip dengan data yaitu fakta 

(fact). Biasanya orang sering menggunakan dua istilah ini dalam satu penjelasan 

yang sama, padahal masing-masing konsep yang berbeda.  

 

2.3.2 Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

di lokasi penelitian. Kalau seorang meneliti pengaruh fokus tema siaran TV 

terhadap tingkat rating siaran tersebut, kemudian mengambil data tersebut 

langsung kepada pemirsa acara TV tersebut, maka itu artinya peneliti telah 

menggunakan sumber data primer. Dengan demikian, data primer diperoleh dari 

sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. 

 

b. Data Sekunder 

Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Kalau seorang meneliti 

kebiasaan belajar murid sekolah dasar, kemudian mengambil data penelitian dari 

guru dan orang tua, berarti sumber data yang digunakan adalah sumber data 

sekunder. Guru dan orang tua disebut sumber data sekunder karena data penelitian 

diperoleh dari orang yang mungkin mengetahui data tersebut bukan dari murid itu 

sendiri. Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua: 

� Internal data 
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Yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder. Umpama kalau di 

perusahaan, dapat berupa faktur laporan penjualan, pengiriman, operating 

statement, general and departemental budgets, dan laporan hasil riset yang 

lalu.  

� Eksternal data 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Umpamanya data sensus dan 

data register, serta data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang 

aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan 

dengan/dalam berbagai masalah. 

Data sekunder diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data 

kedua setelah sumber data primer, dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal 

yang sangat pribadi sehingga sukar data itu diperoleh langsung dari sumber data 

primer.  

Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap 

data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data 

primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat 

membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pendamping. 

 

c. Data Online 

 Data yang didapatkan dari penyedia layanan internet. Data ini diperoleh 

dengan cara searching melalui internet.  

 

2.3.3 Jenis-jenis Skala Variabel  

Pengukuran merupakan suatu proses hal yang mana suatu angka atau sibol 

dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau 

prosedur yang telah ditetapkan. Misalkan orang dapat digambarkan dari dari 

beberapa karakteristik seperti umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan 

preferensi terhadap merk barang tertentu. Skala pengukuran yang sesuai dapat 

digunakan untuk menunjukkan karakteristik ini. Menurut Steven (1946) dalam 

Ghozali (2005) skala pengukuran dapat dikelompokan menjadi empat jenis yaitu 

skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Berikut ini penjelasan keempat jenis 

skala pengukuran tersebut: 
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1. Skala nominal 

 Skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, 

atau kelompok dari suatu subyek. Misalkan variabel jenis kelamin, responden 

dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu laki-laki dan wanita. Kedua 

kelompok ini dapat diberi kode angka 1dan 2. Angka ini hanya berfungsi sebagai 

label kategori semata tanpa nilai instrinsik dan tidak memiliki arti apa-apa. Oleh 

sebab itu tidaklah tepat menghitung nilai rata-rata dan standard deviasi dari 

variabel jenis kelamin. Angka 1 dan 2 hanya sebagai angka untuk 

mengelompokkan subyek ke dalam kelompok yang berbeda atau hanya untuk 

menghitung berapa jumlah di setiap kategori. Jadi uji statistik yang sesuai dengan 

skala nominal adalah uji statistik yang mendasarkan counting seperti modus dan 

distribusi frekuensi.  

2. Skala ordinal 

 Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok 

tetapi juga melakukan ranking terhadap kategori. Sebagai misal kita ingin 

mengukur preferensi responden terhadap empat merk produk air mineral. Merk 

Aqua, Aquana, Aquaria dan Aquades. Kita dapat meminta responden untuk 

melakukan ranking terhadap merk produk air mineral yaitu dengan memberi 

angka 1 untuk merk produk yang disukai, angka 2 untuk ranking kedua dst.  

Tabel 2.2 

Penggunaan Skala Ordinal 

Merk air mineral Ranking 

Aqua 1 

Aquana 2 

Aquaria 3 

Aquades 4 

Sumber: Ghozali, 2005 

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa merk Aqua lebih disukai daripada merk 

Aquana, merk Aquana lebih disukai daripada merk Aquaria dst. Walaupun 

perbedaan angka antara merk satu dan lainnya sama, kita tidak dapat menentukan 

seberapa besar nilai preferensi dari satu merk terhadap merk lainnya. Jadi kategori 

antarmerk tidak menggambarkan perbedaan yang sama (equal difference) dari 
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ukuran atribut. Pengukuran seperti ini dinamakan skala ordinal dan data yang 

didapat disebut data ordinal. Uji statistik yang sesuai untuk skala ordinal adalah 

modus, median, distribusi frekuensi, statistik nonparametric seperti rank order 

correlation. Variabel yang diukur dengan skala nominal dan ordinal  umumnya 

disebut variabel nonparametrik atau variabel nonmetrik.  

3. Skala Interval 

 Misalkan disamping menanyakan responden untuk melakukan ranking 

preferensi teradap merk, mereka juga diminta untuk memberikan nilai (rate)

terhadap preferensi merk sesuai dengan lima skala penilaian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Penggunaan Skala Interval 

Nilai skala Preferensi 

1 Preferensi sangat tinggi 

2 Preferensi tinggi 

3 Preferensi moderat 

4 Preferensi rendah 

5 Preferensi sangat tinggi 

Sumber: Ghozali, 2005 

 Jika kita berasumsi bahwa urutan kategori menggambarkan tingkat 

preferensi yang sama, maka kita dapat mengatakan bahwa perbedaan responden 

untuk dua merk air mineral yang 1 dan 2 adalah sama dengan perbedaan 

preferensi dua merk lainnya yang memiliki rating 4 dan 5. Namun demikian kita 

tidak dapat mengatakan bahwa preferensi responden terhadap merk yang 

mendapat rating 5 nilainya lima kali preferensi untuk merk yang mendapat rating 

1. Skala pengukuran seperti ini dinamakan dengan skala interval. Uji statistik 

yang sesuai adalah semua uji statistik, kecuali yang mendasarkan pada rasio 

seperti koefisien variansi.  

4. Skala Rasio 

 Skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar (based value)

yang tidak dapat diubah. Misalkan umur responden memiliki nilai dasar nol. Skala 

rasio dapat ditransformasikan dengan cara mengalikan dengan konstanta, tetapi 
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transformasi tidak dapat dilakukan jika dengan cara menambah konstanta karena 

hal ini akan mengubah nilai dasarnya. Jadi transformasi yang valid terhadap skala 

rasio adalah sebagai berikut: 

 Yt = b Yo 

Oleh karena skala rasio memiliki nilai dasar, maka pernyataan yang 

mengatakan “umur Amir dua kali umur Tono” adalah valid. Data yang dihasilkan 

dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap alat uji 

statistik yang sesuai. Variabel yang diukur dengan skala interval dan rasio disebut 

variabel metrik.  

 

2.3.4 Ragam Metode Pengumpulan Data 

Disetiap pembicaraan mengenai metodologi penelitian, bahasan metode 

pengumpulan data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah 

bagian instrumen pengumpul data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data yang tidak 

digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan.  

Beberapa metode tersebut antara lain: 

1. Metode Angket 

Sering pula metode angket ini disebut metode kuisioner atau dalam bahasa 

inggris disebut quiestionnare (daftar pertanyaan). Metode angket merupakan 

serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim 

untuk diisi oleh responden. Setelah diisi angket dikembalikan  atau dikirim 

kembali kepada peneliti atau petugas. 

Bentuk umum sebuah angket terdiri dari bagian pendahuluan berisikan 

petunjuk pengisian angket, bagian identitas responden seperti nama, alamat, umur, 

pekerjaan, jenis kelamin, status pribadi dan lain-lain, kemudian baru memasuki 

bagian isi angket. Dari bentuk isi  dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti: 

� Angket langsung tertutup 

Angket langsung tertutup adalah angket yang dirancang sedemikian 

rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh 
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responden sendiri, kemudian semua alternatif jawaban yang harus 

dijawab oleh responden telah tertera dalam angket tersebut.  

� Angket langsung terbuka  

Angket langsung terbuka adalah daftar pertanyaan yang dibuat dengan 

sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responden untuk 

menjawab tentang keadaan yang dialami sendiri, tanpa ada alternatif 

jawaban dari peneliti. 

� Angket tak langsung tertutup 

Angket ini dikontruksi dengan maksud untuk menggali atau merekam 

data mengenai apa yang diketahui responden perihal objek dan subjek 

tertentu, serta data tersebut tidak dimaksud perihal mengenai diri 

responden bersangkutan. Disamping itu, alternatif jawaban telah 

disiapkan sehingga responden tinggal memilih jawaban mana yang 

sesuai untuk dipilih.  

� Angket tak langsung terbuka 

Bentuk angket dikontruksi dengan ciri-ciri yang sama dengan angket 

langsung terbuka, serta disediakan kemungkinan atau alternatif 

jawaban, sehingga responden memformulasikan sendiri jawaban yang 

dipandang sesuai.  

 

2. Metode wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara. 

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya lansung kepada 

responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini.  

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa 

wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan 

jalan bertanya langsung kepada responden. 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam 

proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, 

responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi 

wawancara.  
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Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, 

merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila 

dikehendaki dan mencatatnya. Bila semua tugas ini tidak dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, maka hasil wawancara menjadi kurang bermutu. Syarat 

menjadi pewawancara yang baik adalah ketrampilan mewawancarai, motivasi 

yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut menyampaikan 

pertanyaan.  

Demikian pula responden dapat mewawancarai hasil wawancara karena 

mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah dia dapat menangkap isi 

pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawabnya dengan baik. 

Bentuk-bentuk wawancara: 

� Wawancara sistematik  

Adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu 

pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa 

yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara 

tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, 

mulai dari awal sampai akhir, karena biasanya pedoman tersebut telah 

disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan pertanyaan. 

Dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab sampai hal-hal yang lebih 

kompleks. 

� Wawancara Terarah 

Bentuk wawancara ini sedikit lebih formal dan sistematik bila 

dibandingkan dengan wawancara mendalam, tetapi masih jauh tidak 

formal dan tidak sistematis bila dibandingkan wawancara sistematik. 

Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini 

tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada 

responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.  

Namun yang jelas, metode wawancara ini lebih mudah dilakukan oleh 

pewawancara senior daripada digunakan oleh pewawancara pemula, 

karena wawancara ini membutuhkan skill yang lebih bila dibandingkan 

dengan penggunaan metode wawancara sistematik. 
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2.4 Pengolahan Data 

Penelitian adalah sebuah proses atau Iangkah-!angkah yang dilakukan 

secara sistematis dan terencana untuk memecahkan atau mencari jawaban 

terhadap masalah-rnasalah tertentu. Sebelum melakukan pengolahan data, 

kuesioner yang disebarkan kepada para responden diuji datanya, yang meliputi: 

2.4.1 Uji Validitas 

Menurut Azwar (1997), validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan 

tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.  

 Menurut Arikunto (1998) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. 

 Validitas alat pengumpul data menurut beberapa ahli (Anastasi, 1973 

dalam Singarimbun dan Effendi, 1995) dapat digolongkan dalam beberapa jenis 

yakni validitas konstruk (construct validity), validitas isi (content validity), 

validitas prediktif (predictive validity), validitas eksternal (external validity), dan 

validitas rupa (face validity). 

a) Validitas konstruk 

Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Misalkan seorang peneliti 

ingin meneliti konsep religiusitas. Hal pertama yang harus dilakukan oleh peneliti 

adalah mencari apa saja yang merupakan dari kerangka dari konsep tersebut. 

Dengan diketahuinya kerangka dari konsep tersebut, seorang peneliti dapat 

menyusun tolok ukur operasional konsep tersebut. 

Untuk mencari kerangka konsep tersebut dapat ditempuh dengan berbagai 

cara. Tiga cara berikut ini lazim dipakai di dalam dunia penelitian. 

1. Mencari definisi-definisi konsep yang dikemukan oleh para ahli yang tertulis 

di dalam literatur. Definisi tentang suatu konsep biasanya berisi kerangka dari 
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suatu konsep tersebut. Terkadang para ahli tidak hanya memberikan definisi, 

tetapi juga sudah memberikan kerangka konsep tersebut dengan jelas. Kalau 

sekiranya sudah ada definisi yang jelas dan cukup operasional untuk dijadikan 

dasar penyusunan alat ukur, maka definisi tersebut sudah dapat dipakai untuk 

menyusun pertanyaan dalam kuesioner. Tetapi bila definisi yang dikemukakan 

belum operasional, definisi tersebut harus dijabarkan lebih lanjut agar lebih 

operasional dan dapat dijadikan dasar penyusunan pertanyaan dalam 

kuesioner.  

2. Kalau sekiranya dalam literatur tidak dapat diperoleh definisi konsep yan 

ingin diukur, peneliti harus mendefinisikan sendiri konsep tersebut. Untuk 

membantu penyusunan definisi dan mewujudkan definisi tersebut ke dalam 

bentuk yang operasional, peneliti disarankan untuk mendiskusikan konsep 

tersebut dengan ahli-ahli yang kompeten di bidang konsep yang akan diukur. 

Kemudian pendapat para ahli dan peneliti dicari kesamaannya. Berdasarkan 

kesamaan pendapat itu, kemudian disusun kerangka konsep yang dapat 

diwujudkan berupa pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam alat 

pengukur.  

3. Menanyakan definisikan konsep yang akan diukur kepada calon responden 

atau orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden. 

Misalkan peneliti ingin mengukur konsep religiusitas. Dalam mendefinisikan 

konsep ini, peneliti dapat langsung menanyakan kepada beberapa calon 

responden tentang ciri-ciri orang yang religius. Berdasarkan jawaban calon 

responden, kemudian disusun kerangka suatu konsep. 

b) Validitas Isi 

Validitas isi suatu alat pengukur ditentukan oleh sejauh mana alat 

pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka 

konsep. Misalkan seorang peneliti ingin mengukur keikutsertaan dalam program 

keluarga berencana dengan menanyakan metode kontrasepsi yang dipakai. Bila 

kemungkinan jawaban yang tersedia di dalam kuesioner tidak mencakup semua 

metode kontrasepsi, maka kuesioner tersebut tidak memiliki validitas isi. 

c) Validitas Eksternal 
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Contoh validitas eksternal adalah sebagai berikut. Untuk mengukur status 

ekonomi keluarga, banyak cara yang telah dikemukakan misalnya penghasilan 

keluarga, pemilikan barang berharga, jenis makanan yang dimakan dan 

pemasukan kalori setiap hari. Bila sekiranya terdapat korelasi yang tinggi antara 

ketiga jenis pengukuran tersebut, dapatlah dikatakan bahwa masing-masing cara 

pengukuran tersebut memiliki validitas eksternal. Dalam penelitian 

kependudukan, untuk mengukur kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara 

angka harapan hidup (AHH) dan  angka kematian bayi (AKB). Bila kedua angka 

tersebut berkorelasi secara signifikan, maka kedua jenis pengukuran tersebut telah 

memiliki validitas eksternal.  

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas 

eksternal adalah validitas yang diperoleh dengan cara mengkorelasikan alat 

pengukur baru dengan tolok ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah 

valid. 

d) Validitas prediktif  

Alat pengukur yang dibuat oleh peneliti seringkali dimaksudkan untuk 

memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh alat ukur 

pengukur yang demikian adalah ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi. Ujian 

masuk tersebut adalah upaya untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang 

akan datang. Peserta yang lulus ujian dengan nilai baik diprediksikan akan dapat 

mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan sukses. 

 Apakah soal ujian masuk tersebut memiliki validitas prediktif, sangat 

tergantung pada apakah ada korelasi yang tinggi antara nilai ujian masuk dengan 

prestasi belajar setelah menjadi mahasiswa., maka soal ujian seleksi tersebut 

memiliki validitas prediktif. Dengan kata lain alat pengukur tersebut dapat 

memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

e) Validitas rupa 

Berbeda dengan jenis validitas lainnya, validitas rupa tidak menunjukkan 

apakah alat ukur mengukur apa yang ingin diukur; validitas rupa hanya 

menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat pengukur tampaknya mengukur 

apa yang ingin diukur.  
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Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan untuk menguji validitas suatu alat ukur, yaitu 

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba alat ukur tersebut pada sejumlah responden. Sangat 

disarankan agar jumlah responden uji diuji minimal 30 orang. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor totalnya 

dengan mengunakan rumus teknik korelasi product moment, yang rumusnya 

sebagai berikut: 
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Menurut Danim (1997), jika rxy atau sering disebut juga rh (r hitung) lebih 

besar atau sama dengan rt (r table) pada taraf signifikansi tertentu, biasanya 0.05 

atau 0.01 berarti instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas. Jika rh kurang 

dari r tabel berarti tidak memenuhi criteria validitas. 

 

2.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali 

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurun yang diperoleh relatif 

konsisten maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 

sama (Singarimbun dan Effensi, 1995). 

Terdapat beberapa cara untuk menentukan reliabilitas suatu alat ukur, 

yaitu metode paralel, metode test-retest, metode split-half, metode Cronbach 

(Soehartono, 1995). 

a) Metode Paralel 

Dengan metode paralel dibuat dua alat ukur yang berbeda tetapi diperkirakan 

dapat mengukur variabel yang sama. Kedua alat ukur ini digunakan pada 

sekelompok individu yang sama. Setelah mendapat tanggapan dari para 

responden, kedua alat ukur tersebut diberi nilai. Apabila hasil pengukuran 

menunjukkan korelasi yang positif maka alat ukur dikatakan reliabel. 
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b) Metode test-retest 

Sebagaimana namanya, dalam metode ini, suatu alat ukur digunakan dua kali 

pada sekelompok individu yang sama pada waktu yang berbeda, dengan 

selang waktu yang cukup. Pada setiap pengukuran, alat ukur diberi nilai sesuai 

aturan. Apabila hasil pengukuran menunjukkan korelasi yang juga positif dan 

tinggi maka alat ukur dikatakan reliabel. 

c) Metode split half 

Dengan metode split half suatu alat ukur digunakan pada sekelompok individu 

satu kali. Setelah terkumpul dan setiap butir diberi nilai, akat ukur ini dibagi 

menjadi dua bagian, misalnya setengah pertama dari seluruh butir dan 

setengah berikutnya. Nilai total dari kedua bagian ini kemudian dikorelasikan 

dan apabila menghasilkan korelasi positif dan tinggi maka alat ukur tersebut 

dikatakan reliabel. Pembagian menjadi dua bagian dapat dilakukan misalnya 

berdasarkan nomor ganjil dan genap atau dengan cara lainnya. 

d) Metode Cronbach 

Cronbach (1951) menyarankan suatu koefisien reliabilitas yang disebut 

koefisien alpha. Langkah-langkah dalam mencari reliabilitas alpha Cronbach:

1. Menghitung varians tiap butir 

( )

n
n
X

X
b

2

2

2

∑∑ −
=σ

Dimana: 

n = jumlah sampel 

X = nilai skor yang dipilih 

 

2. Menghitung varians total pertanyaan pada tiap dimensi.. 

( )

n
n
Y

Y
b

2

2

2

∑∑ −
=σ

Dimana:  

n = jumlah sampel 

Y = total nilai skor 
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3. Menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach 












−





−
= ∑

2

2

1
1 T

b
k

kr
σ
σ

Dimana: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan 
2
Tσ = varians total  

b2σ = jumlah varians butir 

 

Koefisien alpha menurut Cronbach (1951) pada hakikatnya merupakan 

rata-rata dari semua koefisien korelasi belah dua yang mungkin dibuat dari satu 

alat ukur. Menurut Arikunto (1998), koefisien alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal 

bentuk uraian. 

 

2.5 Analisis Regresi 

Pembicaraan mengenai analisis regresi akan memenuhi dua tugas utama, 

yaitu a) memberi dasar untuk mengadakan prediksi dan b) memberi dasar untuk 

pembicaraan mengenai analisis kovariansi. 

 Banyak penelitian bertujuan untuk mencari dasar-dasar untuk mengadakan 

prediksi suatu ubahan (variabel) dari informasi-informasi yang diperoleh dari 

ubahan atau ubahan-ubahan lain. Misalnya, apakah keadaan cuaca dapat 

diramalkan dari suhu, tekanan udara, lembab udara, dan kecepatan angin, apakah 

prestasi belajar anak dapat diprediksikan dari angka kecerdasan dan 

perbendaharaan bahasa (kosa kata), apakah produktivitas kerja karyawan dapat 

diprediksikan dari hasil tes seleksi dan lamanya latihan, dan lain-lain. 

 Suatu ubahan dapat diramalkan dari ubahan lain apabila antara ubahan 

yang diramalkan, disebut kriterium dan ubahan yang digunakan untuk 

meramalkan disebut prediktor, terdapat korelasi yang signifikan. Misalkan antara 

tinggi badan dan berat badan pada umur-umur tertentu terdapat korelasi yang 

signifikan maka berat badan orang pada umur tersebut akan dapat diramalkan dari 

tinggi badannya. 
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 Korelasi antara ubahan kriterium dan ubahan prediktor dapat dilukiskan 

dalam suatu garis. Garis ini disebut garis regresi. Garis regresi mungkin 

merupakan garis lurus (linier), mungkin merupakan garis lengkung (parabolik, 

hiperbolik, dan sebagainya). Dalam penelitian ini akan dikemukakan regresi 

linier. 

 Suatu garis regresi dapat dinyatakan dalam suatu persamaan matematik. 

Persamaan ini disebut persamaan regresi. Untuk persamaan garis regresi dengan 

satu ubahan prediktor, persamaannya adalah: 

 Y = aX + K 

 Dimana: 

 Y = kriterium 

 X = prediktor 

 a = bilangan koefisien prediktor 

 K = bilangan konstanta 

Untuk garis regresi linier dengan dua prediktor persamaan garisnya adalah: 

 Y = a1X1 + a2X2 + K

Sedangkan untuk m ubahan prediktor persamaannya adalah: 

 Y = a1X1 + a2X2 + …..+ amXm + K

Dimana: 

 Y   = kriterium 

 X1, X2, …., Xm = prediktor 1, prediktor 2,……, prediktor m 

 a1, a2, ….., am = bilangan koefisien prediktor 1, prediktor 2, 

 ….., prediktor m 

 K   = bilangan konstanta 

 Untuk menemukan persamaan garis regresi tersebut, harga-harga koefisien 

prediktor dan bilangan konstantannya dapat dicari dari data yang diselidiki. 

 Tugas pokok analisis regresi adalah: 

1. mencari korelasi antara kriterium (variabel yang diramalkan) dan prediktor 

(variabel yang meramalkan). 

2. menguji apakah korelasi itu signifikan ataukah tidak. 

3. mencari persamaan garis regresinya. 
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4. menemukan sumbangan relatif antara sesama prediktor, jika jumlah 

prediktor lebih dari satu. 

Jika kita melukis garis regresi untuk meramalkan kriterium dari prediktor, 

tujuan kita adalah ingin mendapatkan dasar ramalan yang menghasilkan kesalahan 

yang sekecil-kecilnya. Tujuan itu dapat tercapai jika dari serangkain ramalan 

jumlah kesalahan-kesalahan ramalan itu sama dengan nol. Kesalahan ramalan itu 

disebut residu.  

 Kecuali syarat jumlah residu harus nihil, serangkaian ramalan disebut 

efisien jika jumlah kuadrat residu ramalan adalah minimal atau paling kecil. Itulah 

sebabnya, mengapa garis Y = aX + K atau Y = a1X1 + a2X2 + …..+ amXm + K

disebut garis paling cocok (garis best fit) atau garis dengan kuadrat residu paling 

kecil (disingkat garis kuadrat terkecil atau garis least squares).  

Untuk mengetahui korelasi antara kriterium dan prediktor, signifikansi 

korelasi dan persamaan garis regresi akan dihitung dengan software SPSS. 11.

2.5.1 Interpretasi garis regresi yang tidak signifikan 

 Jika dalam penyelidikan ditemukan harga F regresi yang tidak signifikan, 

itu berarti bahwa garis regresi yang dianalisis tidak signifikan untuk dijadikan 

landasan prediksi, karena antara kriterium dan prediktornya tidak terdapat korelasi 

yang signifikan. Tentunya hanya garis yang signifikan yang dapat dijadikan 

landasan untuk mengadakan prediksi. 

 Tidak signifikannya suatu garis regresi dapat diinterpretasikan dari dua 

sebab. Pertama, memang antara kriterium dan prediktornya tidak terdapat korelasi 

yang signifikan. Kedua, sebenarnya antara kriterium dan prediktor terdapat 

korelasi yang signifikan akan tetapi karena jumlah kasus yang diselidiki tidak 

cukup banyak maka korelasi itu tidak dapat ditemukan dalam perhitungan.  

2.5.2 Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

 Jika diinginkan, penyelidik dapat juga menghitung besar sumbangan 

relatif masing-masing prediktor terhadap prediksi.  

 Misal suatu analisis regresi menggunakan dua prediktor dapat juga 

dituliskan sebagai berikut.  

Tabel 2.4 
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Ringkasan Analisis Regresi 

Sumber Variasi db JK 

Regresi (reg) M ∑ ∑+ yxayxa 2211

Residu (res) N-m-1 ∑∑ ∑ −− yxayxay 2211
2

Total (T) N-1 ∑ 2y

Sumber: Hadi, 2001 

Dari tabel tersebut kelihatan bahwa JK regresi merupakan bagian dari JK 

total yang terkumpul dari N kasus dengan m (dua prediktor). Juga kelihatan dari 

table itu bahwa JK regresi sendiri tersusun dari dua komponen, yaitu ∑ yxa 11

dari prediktor X1 dan ∑ yxa 22 dari prediktor X2. Sumbangan prediktor X1 dapat 

diketahui dari harga komponen ∑ yxa 11 terhadap keseluruhan JK regresi, sedang 

sumbangan prediktor X2 dapat diketahui dari harga komponen ∑ yxa 22 terhadap 

keseluruhan JK regresi juga.  

 

2.6 Penelitian sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wulandari, 2006 mengenai potensi 

sentra industri kecil menengah di wilayah Surakarta untuk dikembangkan menjadi 

klaster industri yang dinamis dan sentra industri kecil menengah yang paling 

potensial untuk dikembangkan menjadi klaster industri yang dinamis.  

Dari hasil penelitian diperoleh: 

1. Berdasarkan pengukuran potensi, diperoleh 10 sentra yang masuk 

dalam kategori “Potensial” untuk dikembangkan, dan dua sentra 

masuk kategori “Sangat Potensial”, yaitu sentra industri dandang 

kompor Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon dan sentra 

industri konveksi Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon. Dari 

12 sentra yang disurvey, tidak ada sentra yang masuk kategori “Kurang 

Potensial”. Adapun 12 sentra industri yang disurvey adalah sentra 

batik Laweyan, sentra dandang kompor, sentra alat musik, sentra batik 

Pasar Kliwon, sentra konveksi Joyotakan, sentra konveksi Sangkrah, 
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sentra Baluwarti, sentra mebel Gilingan, sentra kerupuk dan rambak, 

sentra tahu dan tempe, sentra sangkar burung dan sentra shuttlecock.

2. Dari sisi aspek pemasaran, sentra batik Laweyan dan sentra sangkar 

burung Mojosongo merupakan sentra yang memiliki point yang sangat 

menonjol. Kedua sentra ini telah mampu melakukan ekspor ke 

beberapa negara.  Disamping itu, kedua sentra ini telah memiliki 

jaringan pemasaran yang kuat ke daerah atau propinsi. 

3. Jika nilai setiap faktor/aspek yang ada dibandingkan antara satu sentra 

dan sentra yang lain maka diperoleh sentra industri yang paling 

monojol kinerjanya adalah sentra industri batik Laweyan. Tetapi 

memiliki kelemahan mendasar, yaitu social capital bidang 

kelembagaan dan kerja sama antar industri masih sangat lemah. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa sentra ini secara individu masing-masing 

pengusaha telah memiliki kemampuan wirausaha dan pengelolaan 

perusahaan yang baik bahkan unggul jika dibandingkan dengan sentra 

lainnya. Hal ini didukung dengan pengalaman berusaha yang telah 

lama atau matang dari masing-masing pengusahanya. Tetapi sebagai 

sebuah sentra yang akan dijadikan klaster, kelemahan social capital 

bidang kelembagaan dan kerja sama antar industri masih menjadi 

penghambat di awal pembentukan klaster yang dinamis. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model persamaan ketidakaktifan 

klaster industri di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan. Sehingga 

diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengembangan klaster 

industri dapat mengambil tindakan yang tepat apabila terjadi ketidakaktifan suatu 

klaster industri. Data untuk memodelkan persamaan regresi ketidakaktifan suatu 

klaster industri ini diperoleh dari pengusaha yang tergabung dalam Klaster 
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Industri Batik di Kecamatan Laweyan. Langkah-langkah dalam penelitian yang 

akan dilakukan digambarkan dalam metodologi penelitian, pada gambar 3.1. 

 

3.1 Observasi Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan observasi lapangan dan studi pendahuluan 

terhadap obyek penelitian yaitu Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan dan 

pengelolaannya. Menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan Klaster 

Industri Batik di Kecamatan Laweyan. Berdasarkan pengamatan dan pendapat 

dari pihak BDS (Bussines Development Service) Swatama Kota Solo serta 

pemerintah dalam hal ini BAPEDA, bahwa masih adanya individualistis 

antarpengusaha. Ditambah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, 

2006 bahwa masih kurangnya faktor kelembagaan.  

 

3.2 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dikumpulkan berbagai dokumentasi, hasil-hasil penelitian 

dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Teori-teori dan 

hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dijadikan 

landasan teori sebagai kerangka berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada mulai dari tahap awal sampai penulisan laporan ini. 

 



IV-55 

Gambar 3.1 Bagan Metodologi Penelitian 
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Pada penelitian ini dikumpulkan literatur tentang sentra dan klaster 

industri, ketidakaktifan klaster, modal sosial klaster, analisis data dan analisis 

regresi untuk membantu pengolahan data dan analisis. Selanjutnya landasan teori 

yang diperoleh dari beberapa literatur tersebut dijadikan pedoman awal untuk 

menentukan variabel penelitian dan memberikan batasan terhadap arah penelitian 

secara kesuluruhan. Dengan dilakukannya studi pustaka ini maka diharapkan akan 

meningkatkan nilai dan bobot penelitian jika dibandingkan dengan penelitian yang 

didasarkan atas pendekatan coba-coba. 

 

3.3 Perumusan Masalah Penelitian 

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini disusun berdasarkan uraian 

yang ada dalam bab I mengenai latar belakang masalah. Perumusan masalah ini 

merupakan usaha untuk memformulasikan atau mencari inti permasalahan yang 

ingin dipecahkan dalam penelitian, dari suatu fenomena yang ada di masyarakat, 

secara sistematis berdasarkan teori yang ada. Perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakaktifan suatu klaster 

industri? 

5. Bagaimana korelasi antara kriterium dan prediktor serta signifikansinya? 

6. Bagaimana model persamaan regresi linier atas ketidakaktifan suatu 

klaster industri di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan? 

 

3.4 Penentuan Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan penelitian perlu dilakukan sebelum penelitian karena 

tujuan penelitian tersebut nantinya akan memberikan arah terhadap penelitian. 

Tujuan penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil perumusan masalah penelitian 

yang dilakukan sebelumnya, yang pada dasarnya merupakan usaha untuk mencari 

jawaban yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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4. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakaktifan suatu klaster 

industri. 

5. Menentukan korelasi dan signifikansinya antara kriterium dan prediktor 

6. Memodelkan persamaan regresi linier atas ketidakaktifan suatu klaster 

industri di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan. 

 

3.5  Perumusan Model Penelitian  

 Sebagaimana disebutkan dalam tujuan penelitian ini, bagaimana model 

persamaan regresi linier atas ketidakaktifan suatu klaster industri, maka kemudian 

dirumuskan variabel dependen dan variabel independennya. 

Tahapan dalam mendapatkan model penelitian untuk memecahkan 

permasalahan pada penelitian ini adalah: 

a. Studi literatur tentang modal sosial dan ketidakaktifan suatu klaster industri. 

 Literatur yang digunakan adalah Studi Penguatan Kapasitas Klaster UKM 

di Republik Indonesia, 2004 bahwa definisi mengenai ketidakaktifan suatu klaster 

industri adalah sebagai sesuatu yang sedikit tindakan kerjasama diantara masing-

masing UKM dan dengan keterbatasan hubungan dengan pasar-pasar dinamis, 

pihak yang berkepentingan seperti R & D atau penyedia layanan dan kebanyakan 

klaster adalah tidak aktif terutama dikarenakan modal sosial.   

b. Penyusunan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakaktifan suatu 

klaster industri. 

Berdasarkan definisi ketidakaktifan suatu klaster industri, ada 3 hal yang 

dapat digaris bawahi yaitu: 

- sedikit tindakan kerjasama diantara masing-masing UKM. 

- keterbatasan hubungan dengan pasar-pasar dinamis. 

- keterbatan hubungan dengan pihak yang berkepentingan yang seperti 

R&D atau penyedia layanan. 

Dari ketiga hal tersebut diambil 2 hal yaitu sedikitnya tindakan kerjasama 

diantara masing-masing UKM dan keterbatasan hubungan dengan pihak 

berkepentingan seperti R & D atau penyedia layanan. Sedangkan keterbatasan 

yang kedua yaitu keterbatasan hubungan dengan pasar-pasar yang dinamis tidak 
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dipakai karena Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan memiliki aspek 

pemasaran yang sudah baik.   

c. Perumusan variabel dependen dan independen. 

Pembuatan variabel ini dilakukan dengan melakukan studi literatur tentang 

faktor-faktor sukses inti klaster. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Keterkaitan dengan pasar yang dinamis. 

Secara khas, keterkaitan demikian adalah akibat dekat dengan pusat utama 

kependudukan dan/atau pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, 

keterkaitan dapat juga berasal dari tourisme yang menghubungkan 

produsen dengan konsumen yang mempunyai uang. Imigrasi atau emigrasi 

dapat menciptakan hubungan pribadi ke pasar. Secara lebih formal, 

keterkaitan demikian dapat juga tercipta oleh investasi langsung dari luar 

ke proses pengolahan hilir.  

Faktor ini tidak digunakan untuk memodelkan persamaan regresi linier 

karena aspek pemasaran di Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan 

sudah baik dan sudah menembus pasar ekspor. 

2. Pengusaha dan para pekerja pada umumnya mempunyai sejarah panjang di 

lokasi yang spesifik dalam pekerjaan keahliannya. 

Hal ini memudahkan kepercayaan antarpengusaha dan antara majikan dan 

pekerja yang terampil, dan mendorong kerjasama dengan perusahaan 

formal/informal dan mempermudah pengalihan inovasi. Terikat oleh 

tradisi keahlian dan etika sosial, perusahaan dalam klaster memilih saling 

bersaing dalam kualitas produk daripada pengurangan harga produk dan 

upah yang rendah bagi pekerja. 

3. Para pengusaha telah berorganisasi dengan baik dan berpartisipasi aktif 

dalam organisasi yang mandiri. 

4. Pemerintah lokal/regional mendukung perkembangan klaster secara aktif 

sambil koordinasi inisiatif yang erat dengan komunitas bisnis dan 

konsentrasi pada melengkapi daripada mengganti usaha-usaha komunitas 

yang sudah ada. 
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5. Banyaknya UKM dalam klaster dengan fokus sentra serupa atau terkait 

membatasi resiko pemerintah lokal untuk berpihak ke perusahaan 

individual dan kepentingan bisnis secara spesifik. 

Faktor ini tidak digunakan untuk memodelkan persamaan regresi linier 

karena tidak sesuai dengan kriteria definisi ketidakaktifan klaster industri 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

6. Keterkaitan klaster dengan sistem pendidikan lokal, R&D dan lembaga-

lembaga pengalihan inovasi serta jaringan bisnis. 

Sehingga ada empat faktor yang akan dimodelkan menjadi model 

persamaan regresi linier dalam penelitian ini. Dari setiap faktor tersebut kemudian 

dirumuskan variabel dependen dan independennya. Berikut ini penjelasannya: 

1. Faktor sukses inti 2  

Adapun variabel-variabelnya adalah variabel dependen Y1 yaitu 

persaingan yang sehat dan variabel independen X12 yaitu nilai luhur dan 

X22 yaitu kegiatan bersama. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3. 

Model persamaan regresi liniernya adalah Y1 = K + aX12 + bX22 + ε.

Dimana: 

Y1 = persaingan yang sehat 

K = bilangan konstanta 

X12 = prediktor nilai luhur 

X22 = prediktor kegiatan bersama 

a = koefisien prediktor  X12 

b = koefisien prediktor X22 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

2. Faktor sukses inti 3  

Adapun variabel-variabelnya adalah variabel dependen Y2 yaitu partisipasi 

pengusaha dalam forum rembug dan variabel independen X13 yaitu peran 

forum rembug. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3. Model 

persamaan regresi liniernya adalah Y2 = K + cX13 + ε

Dimana: 

Y2 = partisipasi pengusaha dalam forum rembug 
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K = bilangan konstanta 

X13 = prediktor peran forum rembug 

c = koefisien prediktor  X13 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

3. Faktor sukses inti 4 

Adapun variabel-variabelnya adalah variabel dependen Y4 yaitu dukungan 

pemerintah dan variabel independen X14 yaitu peran dinas-dinas 

pemerintah. Selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3. Model persamaan 

regresi liniernya adalah Y = K + dX14 + ε

Dimana: 

Y2 = dukungan pemerintah 

K = bilangan konstanta 

X14 = prediktor peran dinas-dinas pemerintah 

d = koefisien prediktor  X14 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

4. Faktor sukses inti 6 

Adapun variabel-variabelnya adalah variabel dependen Y6 yaitu dukungan 

nonpemerintah dan variabel independen X16 yaitu peran pendidikan tinggi 

dan X26 yaitu peran lembaga-lembaga. Selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran 3. Model persamaan regresi liniernya adalah Y = K + eX16 + fX26 

+ ε.

Dimana: 

Y6 = dukungan nonpemerintah 

K = bilangan konstanta 

X16 = prediktor peran pendidikan tinggi 

X26 = prediktor peran lembaga-lembaga 

e = koefisien prediktor  X16 

f = koefisien prediktor X26 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 
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Penjelasan atribut-atribut variabel per faktor sukses inti klaster adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor sukses inti 2 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian untuk Kuesioner Utama untuk Faktor Sukses Inti 2 
Variabel Atribut Var. Dependen Y2: Persaingan yang sehat 
Var 1 Kondisi persaingan yang sehat di KBL 
Variabel Atribut Var. Independen X12 : Nilai luhur 
Var 2 Komitmen pengusaha terhadap nilai dan norma luhur dalam mencapai kelembagaan 
Var 3 Pelaksanaan aturan yang telah dibuat 
Var 4 Pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan praktek bisnis 
Var 5 Kondisi transaksi bisnis di KBL dengan adanya kemitraan usaha 
Var 6 Kesadaran pengusaha terhadap nilai dasar kejujuran dalam bermitra usaha 
Var 7 Penerapan nilai dasar kejujuran dalam membangun hubungan bisnis yang lancar dan efisien 

Var 8 Nilai dasar kejujuran dalam membangun profesionalisme dalam bermitra usaha antara sesama 
pengusaha KBL 

Var 9 Nilai dasar kejujuran dalam membangun profesionalisme dalam bermitra usaha antara 
pengusaha KBL dan pemebeli di luar KBL 

Var 10 Nilai dasar kejujuran dalam membangun profesionalisme dalam bermitra usaha antara 
pengusaha KBL dan pemasok diluar KBL 

Var 11 Kesadaran pengusaha terhadap nilai dasar integritas dalam bermitra usaha 
Var 12 Penerapan nilai dasar integritas dalam membangun hubungan bisnis yang lancar dan efisien 

Var 13 Nilai dasar integritas dalam membangun profesionalisme dalam bermitra usaha antara sesama 
pengusaha KBL 

Var 14 Nilai dasar integritas dalam membangun profesionalisme dalam bermitra usaha antara 
pengusaha KBL dan pembeli di luar KBL 

Var 15 Nilai dasar integritas dalam membangun profesionalisme dalam bermitra usaha antara 
pengusaha KBL dan pemasok diluar KBL 

Variabel Atribut Var. Independen X22 : Kegiatan Bersama 
Var 16 Frekuensi dalam mengikuti studi tour ke tempat kerajinan batik yang telah maju 

Var 17 Kepuasan pengusaha terhadap pelaksanaan studi tour ke tempat kerajinan batik yang telah 
maju 

Var 18 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti  studi tour ke tempat kerajinan batik yang telah 
maju  

Var 19 Frekuensi dalam mengikuti kegiatan pembelian bersama 
Var 20 Kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelian bersama 
Var 21 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti  kegiatan pembelian bersama 
Var 22 Frekuensi dalam mengikuti kegiatan pejualan bersama 
Var 23 Kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan bersama 
Var 24 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti  kegiatan penjualan bersama 
Var 25 Frekuensi dalam mengikuti kegiatan pameran 
Var 26 Kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan pameran 
Var 27 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti  kegiatan pameran 
Var 28 Frekuensi dalam mengikuti kegiatan kunjungan dari pembeli 
Var 29 Kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan kunjungan dari pembeli 
Var 30 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti  kegiatan kunjungan dari pembeli 

Var 31 Manfaat untuk proses bisnis dengan adanya jaringan antara KBL dan wisatawan asing/agen 
lain 

Var 32 Manfaat untuk proses bisnis dengan adanya jaringan antara KBl  dan Perusahaan Besar  
Var 33 Frekuensi dalam mengikuti kegiatan seminar informasi program bisnis 
Var 34 Kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan seminar informasi program bisnis 
Var 35 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti  kegiatan seminar informasi program bisnis 

Sumber: Berbagai sumber (JICA, 2004 dan Mulyadi dan Setyawan, 2001) 
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2. Faktor Sukses Inti 3 

Tabel 3.2 

Variabel Penelitian untuk Kuesioner Utama untuk Faktor Sukses Inti 3 
Variabel Atribut Var. Dependen Y3: Partisipasi pengusaha 
Var 1 Frekuensi dalam mengikuti rapat rutin 
Var 2 Pelaksanaan rapat rutin 
Var 3 Manfaat untuk proses bisnis dalam mengikuti rapat rutin 
Variabel Atribut Var. Dependen X13: Peran Forum Rembug 
Var 4 Kinerja pengelola atas jabatan dalam Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 
Var 5 Peran FPKBL dalam memperbaiki semangat kebersamaan 
Var 6 Peran FPKBL sebagai problem solver 
Var 7 Peran FPKBL dalam meningkatkan aspek kewirausahaan 

Sumber: JICA, 2004 

3. Faktor Sukses Inti 4 

Tabel 3.3 

Variabel Penelitian untuk Kuesioner Utama untuk Faktor Sukses Inti 4 
Variabel Atribut Var. Dependen Y4: Dukungan Pemerintah 
Var 1 Dukungan pemerintah terhadap pencapaian kelembagaan di KBL 
Variabel Atribut Var. Independen X14: Peran Dinas-dinas 

Var 2 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dalam 
membantu proses bisnis di KBL 

Var 3 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas Koperasi (Dinkop) dalam membantu proses 
bisnis di KBL 

Var 4 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas Pariwisata (Disparta) dalam membantu 
proses bisnis di KBL 

Var 5 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) 
dalam membantu proses bisnis di KBL 

Var 6 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam membantu 
proses bisnis di KBL 

Sumber: JICA, 2004 

4. Faktor Sukses Inti 6 

Tabel 3.4 

Variabel Penelitian untuk Kuesioner Utama untuk Faktor Sukses Inti 6 
Variabel Atribut Var. Dependen Y6: Dukungan Nonpemerintah 
Var 1 Dukungan nonpemerintah terhadap pencapaian kelembagaan di KBL 
Variabel Atribut Var. Dependen X16: Peran Pendidikan Tinggi 

Var 2 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan universitas (pendidikan tinggi) dalam 
membantu proses bisnis di KBL 

Variabel Atribut Var. Dependen X26: Peran Lembaga-lembaga 

Var 3 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan lembaga riset dan pengembangan dalam 
membantu proses bisnis di KBL 

Var 4 Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Yayasan dalam membantu proses bisnis di KBL 
Var 5 Frekuensi dalam mendapatkan bantuan dari yayasan 
Var 6 Kepuasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan dari yayasan 
Var 7 Manfaat adanya bantuan dari yayasan dalam membantu proses bisnis di KBL 

Sumber: JICA, 2004 
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3.6 Pengukuran Data 

 Setelah dirumuskan variabel dependen dan independen dari keempat 

faktor sukses inti klaster yang digunakan dalam penelitian ini, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan bagaimana cara mengukurnya, karena salah satu 

masalah utama dalam kegiatan penelitian sosial dan psikologi adalah masalah cara 

memperoleh data informasi yang akurat dan objektif (Azwar, 2004).  

 Pengukuran merupakan suatu proses hal mana suatu angka atau simbol 

dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau 

prosedur yang telah ditetapkan. Skala pengukuran yang sesuai dapat digunakan 

untuk menunjukkan karakterteristik ini. Skala pengukuran yang digunakan pada 

penelitian ini adalah skala interval dengan menggunakan jenis skala likert.  

Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai 

nilai nol absolut (mutlak). Dalam penelitian sosial yang instrumennya 

menggunakan skala likert, guttman, semantic differential, thurstone, data yang 

diperoleh adalah data interval (Sugiyono, 1999).  

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

Perancangan teknik pengumpulan data memuat bagaimana langkah yang 

akan diambil untuk mengumpulkan data. Metode yang dilakukan adalah: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan penggunaan komunikasi secara verbal untuk 

mengumpulkan informasi dari seseorang. Pada penelitian ini akan 

dilakukan wawancara terhadap Ketua Forum Pengembangan Kampoeng 

Batik Laweyan (FPKBL) dan para pengusaha yang tergabung dalam 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan. Wawancara kepada ketua 

FPKBL ini digunakan sebagai tambahan dalam penyusunan kuesioner 

utama yang nantinya akan disebarkan kepada responden. Selengkapnya 

dapat dilihat di lampiran 1. 

2. Membuat kuesioner 
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Kuesioner ini dibagikan kepada responden penelitian yang berisi tentang 

variabel-variabel yang telah dibuat yang terdiri dari atribut-atribut kondisi 

dan kemanfaatan dari setiap variabelnya. Kuesioner ini bersifat tertutup 

dan terdiri 2 bagian yaitu: 

- pertama, berisi data responden 

- kedua, penilaian atribut-atribut dari setiap variabel pada masing-

masing faktor 

Kuesioner ini akan disebarkan pada semua pengusaha yang tergabung di 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan per akhir Juli 2006, dengan 

jumlah 35 pengusaha. 

 

3.8 Pengumpulan data tahap I 

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan Ketua FPKBL, diharapkan 

dengan wawancara ini dapat diketahui kondisi atau hal-hal yang telah dilakukan di 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan. Wawancara ini dilakukan dengan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dari hasil wawancara ini 

digunakan untuk pembuatan atribut-atribut dalam kuesioner utama. Kuesioner 

utama akan disebarkan untuk pengumpulan data tahap II. Daftar pertanyaan dan 

jawaban selengkapnya dapat dilihat di lampiran 1. 

 

3.9 Pengumpulan Data Tahap II 

Pada pengumpulan data tahap II ini menggunakan kuesioner utama yang 

berisi data responden dan penilaian atribut-atribut dari setiap variabel pada 

masing-masing faktor. Dalam penelitian ini setiap variabel dari variabel baik 

dependen maupun independennya terdapat 1 pertanyaan yang sesuai dengan 

variabelnya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan responden dalam menjawab 

pertanyaan. Hal ini dikarenakan kejenuhan dapat mempengaruhi kualitas jawaban 

yang diberikan responden (Singarimbun, 1989). Selain itu, hal tersebut 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias dari pertanyaan dalam kuesioner 

yang nantinya menyulitkan responden dalam menjawab pertanyaan.  
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Penentuan nilai terhadap pernyataan tentang atribut-atribut dari setiap 

variabel yang ada menggunakan skala likert dengan range nilai jenjang 5 (1, 2, 3, 

4, 5). Tiap nilai skala likert diberi arti dengan maksud untuk mengeliminir 

terjadinya bias dalam menjawab pertanyaan. Setiap jawaban disesuaikan dengan 

arah dan makna pertanyaan. 

 

3.10 Pengujian Alat Ukur 

 Setelah tahap penyebaran kuesioner dilakukan selanjutnya dilakukan 

pengujian alat ukur. Jika data yang didapat belum valid maka pertanyaan yang ada 

akan dihilangkan dari atribut dalam variabel tersebut. Hal ini dilakukan karena 

pertimbangan waktu, biaya dan tenaga.  

Adapun pengujian alat ukur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji validitas, menggunakan metode validitas konstruk dengan mencari 

korelasi antara skor setiap variabel dengan skor keseluruhan. Nilai korelasi 

dicari dengan menggunakan rumus product moment. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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2. Uji reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach.

Langkah-langkah dalam mencari reliabilitas alpha Cronbach:

a. Menghitung varians tiap butir 

 
( )

n
n
X

X
b

2

2

2

∑∑ −
=σ

Dimana: 

n = jumlah sampel 

X = nilai skor yang dipilih 

 

b. Menghitung varians total pertanyaan pada tiap dimensi.. 
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Dimana:  

n = jumlah sampel 

Y = total nilai skor 

 

c. Menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach 
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Dimana: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan 
2
Tσ = varians total  

b2σ = jumlah varians butir 

 

3.11 Uji Asumsi Regresi Linier 

 Uji asumsi digunakan untuk mengetahui bahwa model regresi layak untuk 

digunakan. Uji asumsi yang digunakan adalah uji asumsi normalitas dan 

multikolonieritas. Asumsi normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa variabel 

pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Sedangkan asumsi 

multikolonieritas digunakan untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau 

prediktor tidak memiliki korelasi. Perhitungan ini menggunakan SPSS.11. 

 

3.12 Analisis Regresi Linier 

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah diuji, kemudian 

dilakukan perhitungan analisis regresi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

analisis regresi adalah: 

1. Perhitungan korelasi antara kriterium dan prediktor dan signifikansi 

korelasinya. 
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2. Pengujian asumsi regresi. 

3. Perhitungan model persamaan regresi linier. 

Semua langkah tersebut dilakukan dengan software SPSS.11. 

 

3.13 Analisis Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil pengujian  reliabilitas dan validitas, perhitungan analisis 

regresi kemudian dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi 

inti permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier.  

 

3.14 Kesimpulan dan Saran 

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan penyampaian saran yang 

dapat ditinjaklanjuti serta bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk perbaikan 

pengelolaan klaster industri dan khususnya perbaikan Klaster Industri Batik di 

Kecamatan Laweyan. 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 
4.1 Pengumpulan Data Tahap I  

Pengumpulan data pada tahap I ini dilakukan dengan wawancara bersama 

ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL). Tujuan dari 

pengumpulan data tahap I ini untuk mengetahui kondisi kelembagaan di Klaster 

Industri Batik di Kecamatan Laweyan. Hasil dari wawancara ini digunakan 

sebagai salah satu dasar dalam pembuatan kuesioner. Daftar pertanyaan 

wawancara dan jawaban selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1. 

4.2 Pengumpulan Data Tahap II dan Pengujian Alat Ukur 
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 Dari hasil penyebaran kuesioner, selanjutnya diperoleh data yang dapat 

diolah secara statistik dan metode tertentu. Berikut ini data pengusaha yang 

bersedia menjadi responden: 

Data populasi yang ada diketahui sebanyak 35 pengusaha, tetapi ketika 

dilakukan pengambilan data ada beberapa pengusaha yang tidak bersedia untuk 

dijadikan responden penelitian. Beberapa alasan ketidaksediaannya adalah karena 

kesibukan dan pertimbangan skala industri yang masih kecil. Sehingga terdapat 23 

pengusaha yang bersedia menjadi responden penelitian. Hasil pengumpulan data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

Data responden penelitian ini dilengkapi dengan kategori skala usaha yang 

dimiliki. Penentuan skala usaha ini berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki 

menurut pengelompokkan usaha oleh BPS (Biro Pusat Statistik), bahwa usaha 

dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang disebut usaha rumah tangga, 

usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 5 - 19 orang disebut usaha kecil 

kemudian usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang disebut usaha 

menengah.  

 Variasi usaha yang dimiliki responden antara lain industri bahan, industri 

konveksi, showroom dan rumah mode. Selengkapnya data responden dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 

Data Responden Penelitian 

No Responden ke Jenis Usaha Kategori skala usaha 

1. Responden 1 Showroom Kecil 

2. Responden 2 Industri Bahan Kecil 

3. Responden 3 Showroom Rumah tangga 

4. Responden 4 Industri, konveksi dan Showroom Menengah 

5. Responden 5 Showroom Rumah tangga 

6. Responden 6 Industri dan Showroom Kecil 

7. Responden 7 Industri dan Showroom Rumah tangga 

8. Responden 8 Industri dan Showroom Menengah 

9. Responden 9 Industri dan Showroom Rumah tangga 

10. Responden 10 Industri, konveksi dan Showroom Menengah 

11. Responden 11 Rumah Mode Rumah tangga 



IV-69 

12. Responden 12 Industri Batik Kecil 

13. Responden 13 Konveksi Rumah tangga 

14. Responden 14 Industri, konveksi dan Showroom Kecil 

15. Responden 15 Showroom Kecil 

16. Responden 16 Konveksi Kecil 

17. Responden 17 Industri, konveksi dan Showroom Menengah 

18. Responden 18 Industri, konveksi dan Showroom Kecil 

19. Responden 19 Industri Kecil 

20. Responden 20 Industri, konveksi dan Showroom Menengah 

21. Responden 21 Industri, konveksi dan Showroom Kecil 

22. Responden 22 Industri dan Konveksi Kecil 

23. Responden 23 Industri Kecil 

Sumber: data sekunder dari PIP (Pusat Informasi dan Promosi-Kampoeng 

Batik Laweyan) 

 

4.3 Uji Validitas  

 Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

karena tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep modal 

sosial menurut definisi ADB dalam Policy Discussion Paper No.8, November 

2001. Validitas konstruk adalah tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana tes 

mengungkap suatu trait atau konstrak teoritik yang hendak diukur (Azwar, 2004). 

 Hipotesis untuk pengujian validitas ini adalah bahwa skor masing-masing 

item pertanyaan berkorelasi positif dengan skor total tiap dimensi atau tiap faktor 

sukses inti. Uji validitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan yang 

dirumuskan per faktor sukses inti klaster yang digunakan dalam penelitian ini.  

 Berdasarkan tabel nilai r product moment, dengan taraf signifikansi 5% 

dan 23 responden diperoleh angka korelasi sebesar 0.413. Berdasarkan rumusan 

hipotesis untuk pengujian validitas ini, jika angka korelasi hitung lebih besar dari 

angka korelasi tabel, maka hipotesis dapat diterima dan disimpulkan bahwa skor 

masing-masing item pertanyaan berkorelasi positif dengan skor total dimensi. Ini 

berarti item pertanyaan dapat dikatakan valid dan tidak valid jika sebaliknya. 

 Pada tabel 4.2 berikut ini diberikan contoh perhitungan uji validitas item 

pertanyaan pada faktor sukses inti 3. Dengan menggunakan rumus product 

moment berikut ini: 
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Dimana: 

 r  = korelasi antara item-item instrumen 

 n  = jumlah responden 

 X  = skor untuk masing-masing item instrumen 

 Y  = skor total item satu dimensi 

X adalah nilai jawaban dari tiap responden. Y adalah jumlah jawaban 

responden. Cara mendapatkan Y adalah dengan menjumlahkan jawaban dari 

pertanyaan X.  

Perhitungan nilai korelasi adalah sebagai berikut: 

[ ] ( )[ ]2222 )(
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1. Pertanyaan 1 

[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)409.78(622.286*23

)002.545*409.78()671.1914(23

−−

−=r = 0.546 

2. Pertanyaan 2 

[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)182.73(124.248*23

)002.545*182.73()857.1814(23

−−

−=r = 0.875 

3. Pertanyaan 3 

[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)591.82(895.321*23

)002.545*591.82()522.2052(23

−−

−=r = 0.803

4. Pertanyaan 4 

[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)320.76(022.270*23

)002.545*320.76()308.1881(23

−−

−=r = 0.753 

5. Pertanyaan 5 

[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)000.85(000.337*23

)002.545*000.85()644.2101(23

−−

−=r = 0.774

6. Pertanyaan 6 
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[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)180.73(112.248*23

)002.545*180.73()113.1817(23

−−

−=r = 0.900 

7. Pertanyaan 7 

[ ][ ]22 )002.545(422.13472*23)320.76(002.270*23

)002.545*320.76()308.1990(23

−−

−=r = 0.846 

Pada perhitungan di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi tiap 

pertanyaan lebih besar dari skor tabel, maka disimpulkan instrumen tersebut valid. 

Dengan cara yang sama maka diperoleh hasil uji validitas untuk faktor sukses inti 

lainnya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat item pertanyaan yang valid dan tidak 

valid. Untuk item pertanyaan yang tidak valid akan dibuang dari faktor sukses inti 

yang bersangkutan dan tidak diikutkan dalam perhitungan selanjutnya.  

 

4.4 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur 

gejala yang sama (Singarimbun dan Effendi, 1995). Uji reliabilitas dilakukan 

untuk 23 responden. Hipotesis untuk pengujian reliabilitas ini adalah bahwa skor 

masing-masing item pertanyaan berkorelasi positif dengan faktor sukses intinya. 

Uji reliabilitas menggunakan rumus alpha Cronbach. Hal ini karena pengujian 

reliabilitas dengan teknik alpha Cronbach dilakukan untuk jenis data 

interval/essay (Sugiyono, 1999). 

Nilai r hitung kemudian dibandingkan dengan nilai pada tabel r product 

moment, dapat dilihat pada lampiran 5. Berdasarkan tabel r product moment nilai 

angka korelasi untuk 23 responden dan tingkat signifikansi 5% adalah  0.413. Jika 

nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka hipotesis dapat diterima serta 

disimpulkan bahwa skor masing-masing item pertanyaan berkorelasi positif 

dengan faktor sukses intinya. Hal ini berarti alat ukur dapat dikatakan reliabel.  

Contoh perhitungan uji reliabilitas untuk faktor sukses inti 3 adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung varians tiap butir 
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Dimana: 

n = jumlah sampel 

X = nilai skor yang dipilih 

Dengan menggunakan tabel 4.4 dapat dihitung varians tiap butir 

pertanyaan. Nilai masing-masing variannya adalah sebagai berikut:
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23
23
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2

2
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=σ = 0.840
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2
1

−
=σ = 0.729 
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Tabel 4.2

Contoh Perhitungan Uji Validitas Konstruk untuk Faktor Sukses Inti 3
n Y Y

(a) c = e = c

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 4 2 2 2 2 2 2 16 16 4 4 4 4 4 4 256 64 32 32 32 32 32 32

2 3 3 3 3,32 4 3,18 3,32 22,820 9 9 9 11,022 16 10,112 11,022 520,752 68,460 68,460 68,460 75,762 91,280 72,568 75,762

3 4 3 3 3 3 3 3 22 16 9 9 9 9 9 9 484 88 66 66 66 66 66 66

4 3 3 3 3 3 3 3 21 9 9 9 9 9 9 9 441 63 63 63 63 63 63 63

5 2 2 1 3 2 2 2 14 4 4 1 9 4 4 4 196 28 28 14 42 28 28 28

6 2 3 3 4 4 3 3 22 4 9 9 16 16 9 9 484 44 66 66 88 88 66 66

7 3 3 4 4 4 3 3 24 9 9 16 16 16 9 9 576 72 72 96 96 96 72 72

8 4 3 3 2 4 2 3 21 16 9 9 4 16 4 9 441 84 63 63 42 84 42 63

9 4 3 5 2 2 2 2 20 16 9 25 4 4 4 4 400 80 60 100 40 40 40 40

10 5 5 5 4 5 4 4 32 25 25 25 16 25 16 16 1024 160 160 160 128 160 128 128

11 5 5 5 4 5 4 4 32 25 25 25 16 25 16 16 1024 160 160 160 128 160 128 128

12 2 2 4 3 4 3 4 22 4 4 16 9 16 9 16 484 44 44 88 66 88 66 88

13 4 3 3 3 3 3 3 22 16 9 9 9 9 9 9 484 88 66 66 66 66 66 66

14 3 3 4 4 5 4 5 28 9 9 16 16 25 16 25 784 84 84 112 112 140 112 140

15 2 2 3 3 4 2 3 19 4 4 9 9 16 4 9 361 38 38 57 57 76 38 57

16 4 3 3 2 4 4 4 24 16 9 9 4 16 16 16 576 96 72 72 48 96 96 96

17 4 4 5 5 4 4 4 30 16 16 25 25 16 16 16 900 120 120 150 150 120 120 120

18 4 3 4 3 3 3 3 23 16 9 16 9 9 9 9 529 92 69 92 69 69 69 69

19 3 4 3 4 5 4 4 27 9 16 9 16 25 16 16 729 81 108 81 108 135 108 108

20 4 4 5 4 4 4 4 29 16 16 25 16 16 16 16 841 116 116 145 116 116 116 116

21 2 3 3 3 4 3 2 20 4 9 9 9 16 9 4 400 40 60 60 60 80 60 40

22 3,41 3,18 3,59 3 2 3 3 21,182 11,622 10,124 12,895 9 4 9 9 448,669 72,211 67,397 76,062 63,545 42,364 63,545 63,545

23 4 4 5 5 5 5 5 33 16 16 25 25 25 25 25 1089 132 132 165 165 165 165 165

Jml 78,409 73,182 82,591 76,320 85,000 73,180 76,320 545,002 286,622 248,124 321,895 270,022 337 248,112 270,022 13472,422 1914,671 1814,857 2052,522 1881,308 2101,644 1817,113 1890,308

XY

f = b*c

x

(b) d = b∑b
2

x2 2

Sumber: data primer, diolah
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Tabel 4.3 

Validitas Konstruk Kuisioner tiap Faktor Sukses Inti  

Variabel 

Angka 

Korelasi r 

hitung 

Angka 

Korelasi r 

tabel 

Keterangan 

Faktor Sukses Inti 2 
Kondisi persaingan di KBL 0.415 0.413 Valid 

Komitmen pengusaha terhadap nilai dan norma 

luhur 
0.618 0.413 Valid 

Pelaksanaan aturan yang telah dibuat 0.768 0.413 Valid 

Pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan praktek 

bisnis 
0.789 0.413 Valid 

Kondisi transaksi bisnis di KBL dengan adanya 

kemitraan usaha 
0.835  Valid 

Kesadaran pengusaha terhadap nilai dasar kejujuran 

dalam bermitra usaha 
0.878 0.413 Valid 

Penerapan nilai dasar kejujuran dalam membangun 

hubungan bisnis yang lancar dan efisien 
0.905 0.413 Valid 

Nilai dasar kejujuran dalam membangun 

profesionalisme dalam bermitra usaha antara 

sesama pengusaha KBL 

0.905 0.413 Valid 

Nilai dasar kejujuran dalam membangun 

profesionalisme dalam bermitra usaha antara 

pengusaha KBL dan pembeli di luar KBL 

0.686 0.413 Valid 

Nilai dasar kejujuran dalam membangun 

profesionalisme dalam bermitra usaha antara 

pengusaha KBL dan pemasok diluar KBL 

0.725 0.413 Valid 

Kesadaran pengusaha terhadap nilai dasar integritas 

dalam bermitra usaha 
0.882 0.413 Valid 

Penerapan nilai dasar integritas dalam membangun 

hubungan bisnis yang lancar dan efisien 
0.892 0.413 Valid 

Nilai dasar integritas dalam membangun profesionalisme 

dalam bermitra usaha antara sesama pengusaha KBL 
0.857 0.413 Valid 

Nilai dasar integritas dalam membangun profesionalisme 

dalam bermitra usaha antara pengusaha KBL dan 

pembeli di luar KBL 

0.671 0.413 Valid 

Nilai dasar integritas dalam membangun profesionalisme 

dalam bermitra usaha antara pengusaha KBL dan 
0.671 0.413 Valid 
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pemasok diluar KBL 

Tabel 4.3 (lanjutan) 

Frekuensi dalam mengikuti studi tour ke tempat 

kerajinan batik yang telah maju 
0.371 0.413 Tidak valid 

Pelaksanaan studi tour ke tempat kerajinan batik 

yang telah maju 
0.440 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti  studi tour ke tempat 

kerajinan batik yang telah maju 
0.673 0.413 Valid 

Frekuensi dalam mengikuti kegiatan pembelian 

bersama 
0.171 0.413 Tidak valid 

Pelaksanaan kegiatan pembelian bersama 0.727 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti  kegiatan pembelian 

bersama 
0.624 0.413 Valid 

Frekuensi dalam mengikuti kegiatan pejualan 

bersama 
0.301 0.413 Tidak valid 

Pelaksanaan kegiatan penjualan bersama 0.662 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti  kegiatan penjualan 

bersama 
0.611 0.413 Valid 

Frekuensi dalam mengikuti kegiatan pameran 0.517 0.413 Valid 

Pelaksanaan kegiatan pameran 0.796 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti  kegiatan pameran 0.786 0.413 Valid 

Frekuensi dalam mengikuti kegiatan kunjungan 

dari pembeli 
0.517 0.413 Valid 

Pelaksanaan kegiatan kunjungan dari pembeli 0.796 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti  kegiatan kunjungan dari 

pembeli 
0.786 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan 

wisatawan asing/agen lain 
0.556 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBl  dan 

Perusahaan Besar  
0.424 0.413 Valid 

Frekuensi dalam mengikuti kegiatan seminar informasi 

program bisnis 
0.457 0.413 valid 

Pelaksanaan kegiatan seminar informasi program bisnis 0.678 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti  kegiatan seminar 

informasi program bisnis 
0.655 0.413 Valid 

Faktor Sukses Inti 3 
Frekuensi dalam mengikuti rapat rutin 0.546 0.413 Valid 
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Pelaksanaan rapat rutin 0.875 0.413 Valid 

Manfaat dalam mengikuti rapat rutin 0.803 0.413 Valid 

Tabel 4.3 (lanjutan) 

Kinerja pengelola atas jabatan dalam Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

(FPKBL) 

0.753 0.413 Valid 

Peran FPKBL dalam memperbaiki semangat 

kebersamaan 
0.774 0.413 Valid 

Peran FPKBL sebagai problem solver 0.900 0.413 Valid 

Peran FPKBL dalam meningkatkan aspek 

kewirausahaan 
0.846 0.413 Valid 

Faktor Sukses Inti 4 
Dukungan pemerintah 0.878 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Badan 

Perencanaan Daerah (BAPEDA) 
0.995 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas 

Koperasi (Dinkop) 
0.995 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas 

Pariwisata (Disparta) 
0.995 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) 
0.995 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) 
0.995 0.413 Valid 

Faktor Sukses Inti 6  
Dukungan nonpemerintah 0.814 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan 

universitas (pendidikan tinggi) 
0.809 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Lembaga 

riset dan pengembangan 
0.852 0.413 Valid 

Manfaat adanya jaringan antara KBL dan Yayasan 0.837 0.413 Valid 

Frekuensi dalam mendapatkan bantuan dari 

yayasan 
0.298 0.413 Tidak valid 

Pelaksanaan pemberian bantuan dari yayasan 0.433 0.413 Valid 

Manfaat pemberian bantuan dari yayasan 0.508 0.413 Valid 

Sumber: data primer, diolah 
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Tabel 4.4 

Contoh Perhitungan Reliabilitas Alpha Cronbach Untuk Faktor Sukses Inti  3 

n Y Y

(a) c = e = c

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 4 2 2 2 2 2 2 16 16 4 4 4 4 4 4 256

2 3 3 3 3,32 4 3,18 3,32 22,820 9 9 9 11,022 16 10,112 11,022 520,752

3 4 3 3 3 3 3 3 22 16 9 9 9 9 9 9 484

4 3 3 3 3 3 3 3 21 9 9 9 9 9 9 9 441

5 2 2 1 3 2 2 2 14 4 4 1 9 4 4 4 196

6 2 3 3 4 4 3 3 22 4 9 9 16 16 9 9 484

7 3 3 4 4 4 3 3 24 9 9 16 16 16 9 9 576

8 4 3 3 2 4 2 3 21 16 9 9 4 16 4 9 441

9 4 3 5 2 2 2 2 20 16 9 25 4 4 4 4 400

10 5 5 5 4 5 4 4 32 25 25 25 16 25 16 16 1024

11 5 5 5 4 5 4 4 32 25 25 25 16 25 16 16 1024

12 2 2 4 3 4 3 4 22 4 4 16 9 16 9 16 484

13 4 3 3 3 3 3 3 22 16 9 9 9 9 9 9 484

14 3 3 4 4 5 4 5 28 9 9 16 16 25 16 25 784

15 2 2 3 3 4 2 3 19 4 4 9 9 16 4 9 361

16 4 3 3 2 4 4 4 24 16 9 9 4 16 16 16 576

17 4 4 5 5 4 4 4 30 16 16 25 25 16 16 16 900

18 4 3 4 3 3 3 3 23 16 9 16 9 9 9 9 529

19 3 4 3 4 5 4 4 27 9 16 9 16 25 16 16 729

20 4 4 5 4 4 4 4 29 16 16 25 16 16 16 16 841

21 2 3 3 3 4 3 2 20 4 9 9 9 16 9 4 400

22 3,41 3,18 3,59 3 2 3 3 21,182 11,622 10,124 12,895 9 4 9 9 448,669

23 4 4 5 5 5 5 5 33 16 16 25 25 25 25 25 1089

x

(b) d = b∑b
2

x2 2

Sumber: Data primer, diolah 

( )

23
23
000.85337

2

2
1

−
=σ = 0.994

23
23

)180.73(112.248
2

2
1

−
=σ = 0.664 

23
23
320.76(112.248

2

2
1

−
=σ = 0.729 

Jumlah varian tiap butir: 
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∑ 2
bσ = 0.840 + 0.664 + 1.101 + 0.729 + 0.994 + 0.664 + 0.729 = 5.722

2. Menghitung varians total pertanyaan pada faktor sukses inti 3. 

( )

23
23

2
2

2

∑∑ −
=

Y
Y

bσ

Dimana:  

n = jumlah sampel 

Y = total nilai skor 

23
23

)002.545(422.13472
2

2
−

=Tσ = 24.270 

3. Menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach 












−





−
= ∑

2

2

1
1 T

b
k

kr
σ
σ

Dimana: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan 
2
Tσ = varians total  

b2σ = jumlah varians butir 





 −




−

=
270.24

722.51
16

7r = 0.892 

Dari perhitungan diatas, nilai alpha lebih besar (0.892) dibandingkan 

dengan nilai r dalam tabel (0.413) maka hipotesis dapat diterima dan disimpulkan 

bahwa instrumen reliabel. 

Dengan cara yang sama dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner untuk 

kesemua faktor sukses inti dan didapatkan hasil uji reliabilitas seperti pada tabel 

4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Pengujian Reliabilitas Alpha Cronbach tiap Faktor 

Sukses Inti 
No Faktor Reliabilitas Instrumen Nilai r tabel keterangan 

1. Faktor sukses inti 2 0.892 0.413 Reliabel 
2. Faktor sukses inti 3 0.892 0.413 Reliabel 
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3. Faktor sukses inti 4 0.990 0.413 Reliabel 
4. Faktor sukses inti 6 0.834 0.413 Reliabel 

Sumber: data primer, diolah 

4.5 Analisis Regresi  

Pada tahap analisis regresi ini pengolahan data dilakukan pada data tiap 

faktor sukses inti, data yang terdiri dari variabel dependen Y dan variabel 

independen X baik yang yang terdiri dari satu prediktor maupun 2 prediktor. 

Terdapat tiga tahapan dalam perhitungan analisis regresi ini, yaitu: 

1. Perhitungan korelasi antara kriterium (variabel yang diramalkan) dan 

prediktor (variabel yang meramalkan) serta signifikansinya. 

2. Perhitungan model persamaan regresi. 

3. Perhitungan sumbangan relatif antara sesama prediktornya, jika prediktor 

yang lebih dari dua.  

Perhitungan untuk tahap 1 dan 2 dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) SPSS 11.  

 

4.5.1 Korelasi antara kriterium (variabel yang diramalkan) dan prediktor 

(variabel yang meramalkan) serta signifikansinya. 

Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier 

antara dua variabel (Ghozali, 2005). Korelasi dan regresi mempunyai hubungan 

yang sangat erat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu 

dilanjutkan dengan regresi (Sugiyono, 1999). Korelasi yang signifikan antara 

kriterium dan prediktor akan menjadi jaminan bahwa garis regresi yang dibuat 

signifikan juga. Hal ini karena jika dalam penyelidikan ditemukan F regresi yang 

tidak signifikan, itu berarti bahwa garis regresi yang dianalisis tidak signifikan 

untuk dijadikan landasan prediksi, karena antara kriterium dan prediktor-

prediktornya tidak terdapat korelasi yang signifikan (Sutrisno Hadi, 2001).  

 Berikut ini hasil perhitungan dengan sofware SPSS.11: 

1. Untuk faktor sukses inti 2 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa korelasi antara kegiatan bersama 

dan persaingan yang sehat adalah signifikan. Hal ini karena nilai Sig. (2-

tailed) kurang dari 0.05. Sedangkan nilai luhur tidak berkorelasi secara 

signifikan dengan persaingan yang sehat, dikarenakan nilai Sig. (2-tailed) 
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lebih dari 0.05. Artinya semakin baik kegiatan bersama yang dilakukan 

persaingan akan semakin sehat. 

Tabel 4.6 

Perhitungan Korelasi Antarvariabel dengan Menu Correlate pada Faktor Sukses 

Inti 2 

Correlations

1 ,771** ,272
, ,000 ,209

23 23 23
,771** 1 ,452*
,000 , ,030

23 23 23
,272 ,452* 1
,209 ,030 ,

23 23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1F2

X2F2

YF2

X1F2 X2F2 YF2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

2. Untuk faktor sukses inti 3 

Tabel 4.7 

Perhitungan korelasi Antarvariabel dengan Menu Correlate pada Faktor 

Sukses Inti 3 

Correlations

1 ,575**
, ,004

23 23
,575** 1
,004 ,

23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

XF3

YF3

XF3 YF3

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa korelasi antara partisipasi 

pengusaha dalam forum rembug dan peran forum rembug adalah 

signifikan. Hal ini karena nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05.  

3. Untuk faktor sukses inti 4 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa korelasi antara dukungan 

pemerintah dan peran dinas-dinas pemerintah adalah signifikan. Hal ini 

karena nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05.  
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Tabel 4.8 

Perhitungan korelasi Antarvariabel dengan Menu Correlate pada Faktor Sukses 

Inti 4 

Correlations

1 ,828**
, ,000

23 23
,828** 1
,000 ,

23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

XF4

YF4

XF4 YF4

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

4. Untuk faktor sukses inti 6 

Tabel 4.9 

Perhitungan korelasi Antarvariabel dengan Menu Correlate pada Faktor Sukses 

Inti 6 

Correlations

1 ,673** ,547**
, ,000 ,007

23 23 23
,673** 1 ,719**
,000 , ,000

23 23 23
,547** ,719** 1
,007 ,000 ,

23 23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1F6

X2F6

YF4

X1F6 X2F6 YF4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa korelasi antara dukungan 

nonpemerintah dan peran pendidikan tinggi juga peran lembaga-lembaga 

adalah signifikan. Hal ini karena nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05.  

 

4.5.2 Perhitungan uji asumsi regresi 

 Sebelum melakukan perhitungan model regresi, terlebih dahulu melakukan 

perhitungan uji asumsi regresi. Uji asumsi yang digunakan adalah uji normalitas 
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dan multikolonieritas. Perhitungan uji asumsi dilakukan dengan software SPSS. 

11.  

a. Uji asumsi normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji ini 

menggunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Hipotesis pada uji ini adalah: 

� Ho = Data residual berdistribusi normal 

� H1 = Data residual tidak berdistribusi normal 

Uji dilakukan dua sisi karena akan mencari ada atau tidak ada hubungan. 

Pengambilan keputusan: 

� Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima 

� Jika probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak 

Berikut ini hasil perhitungan untuk masing-masing faktor sukses inti: 

1. Faktor Sukses Inti 2 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas Faktor Sukses Inti 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23
,0000000

,92137039
,121
,112

-,121
,578
,892

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

lebih dari 0.05 atau 0.892 > 0.05, maka Ho diterima. Jadi, distribusi 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. 

2. Faktor Sukses Inti 3 
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Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

lebih dari 0.05 atau 0.991 > 0.05, maka Ho diterima. Jadi, distribusi 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.11 

Uji Normalitas Faktor Sukses Inti 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23
,0000000

,67133832
,091
,091

-,079
,438
,991

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

3. Faktor Sukses Inti 4 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas Faktor Sukses Inti 4 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23
,0000000

,56803030
,185
,185

-,181
,888
,410

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

lebih dari 0.05 atau 0.410 > 0.05, maka Ho diterima. Jadi, distribusi 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. 

4. Faktor Sukses Inti 6 
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Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

lebih dari 0.05 atau 0.985 > 0.05, maka Ho diterima. Jadi, distribusi 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas Faktor Sukses Inti 6 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23
,0000000

,70449805
,095
,073

-,095
,456
,985

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

b. Uji multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antarvariabel bebas. Uji asumsi ini hanya dilakukan 

untuk faktor sukses inti 2 dan 6, karena hanya kedua faktor sukses inti 

tersebut yang memiliki 2 prediktor. Berikut ini hasil perhitungan kedua 

faktor tersebut: 

1. Faktor Sukses Inti 2 

Tabel 4.14 

Uji Multikolonieritas Faktor Sukses Inti 2 

.

Coefficient Correlationsa

1,000 -,771
-,771 1,000
,388 -,204

-,204 ,181

X2F2
X1F2
X2F2
X1F2

Correlations

Covariances

Model
1

X2F2 X1F2

Dependent Variable: YF2a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 
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Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa hasil besaran korelasi 

antarvariabel independen tampak bahwa angka korelasi tersebut cukup 

tinggi yaitu sebesar -0.771 atau sekitar  77.1%. Oleh karena korelasi 

ini masih dibawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas.  

 

2. Faktor Sukses Inti 6 

Tabel 4.15 

Uji Multikolonieritas Faktor Sukses Inti 6 

Coefficient Correlationsa

1,000 -,673
-,673 1,000
,105 -4,13E-02

-4,13E-02 3,609E-02

X2F6
X1F6
X2F6
X1F6

Correlations

Covariances

Model
1

X2F6 X1F6

Dependent Variable: YF6a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa hasil besaran korelasi 

antarvariabel independen tampak bahwa angka korelasi tersebut cukup 

tinggi yaitu sebesar -0.673 atau sekitar  67.3%. Oleh karena korelasi 

ini masih dibawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas.  

 

4.5.3 Perhitungan model persamaan regresi 

Setelah dilakukan analisis regresi selain mengukur kekuatan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dan independen (Ghozali, 2005). Berikut ini hasil perhitungan dengan software 

SPSS. 11:

1. Untuk faktor sukses inti 2 

Berikut ini output software SPSS.11 dalam menentukan model regresi linier: 

Output bagian pertama. 

Tabel 4.16 

Deskripsi Data Faktor Sukses Inti 2 



I - 13

Descriptive Statistics

3,60870 1,033051 23
3,65500 ,754115 23
3,65491 ,514699 23

YF2
X1F2
X2F2

Mean Std. Deviation N

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel .4.16 diketahui bahwa deskripsi data untuk variabel persaingan 

yang sehat adalah rata-rata 3.60870, standar deviasi 1.033051, variabel nilai luhur 

adalah rata-rata 3.65500, standar deviasi 0.7654115 dan variabel kegiatan 

bersama adalah rata-rata 3.65491, standar deviasi 0.514699. Jumlah data setiap 

variabel adalah 23.  

Output bagian kedua. 

Tabel 4.17 

Perhitungan Korelasi Antarvariabel dengan Menu Regression pada Faktor Sukses Inti 2 

Correlations

1,000 ,272 ,452
,272 1,000 ,771
,452 ,771 1,000

, ,105 ,015
,105 , ,000
,015 ,000 ,

23 23 23
23 23 23
23 23 23

YF2
X1F2
X2F2
YF2
X1F2
X2F2
YF2
X1F2
X2F2

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

YF2 X1F2 X2F2

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Output pada tabel 4.17 tidak dipakai karena sudah dilakukan perhitungan 

korelasi sebelumnya.  

Output bagian ketiga 

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa dengan metode stepwise hanya 

memasukkan variabel kegiatan bersama dalam perhitungan analisis 

regresi. Sedangkan variabel nilai luhur tidak dimasukkan dalam 

perhitungan regresi.  

Tabel 4.18 

Pemilihan Variabel Independen dengan Metode Stepwise Faktor Sukses 

Inti 2 
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Variables Entered/Removeda

X2F2 ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: YF2a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

 

Output bagian keempat 
Tabel 4.19 

Nilai Koefisien Determinasi Faktor Sukses Inti 2 

Model Summaryb

,452a ,205 ,167 ,943053
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2F2a. 

Dependent Variable: YF2b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam 

Ghozali, 2005). Berdasarkan tabel 4.19 nilai R2 sebesar 0.205 atau 20.5%. 

Hal ini berarti bahwa 20.5% variabel persaingan yang sehat dapat 

dijelaskan oleh variabel kegiatan bersama. Sedangkan sisanya (100-

20.5)% diterangkan oleh variabel lainnya.  

Output bagian kelima 

Uji anova digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel 

independennya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.  

Signifikansi model yang digunakan dapat dilihat dari nilai Sig. atau F. 

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai Sig. (probabilitas) lebih kecil 

dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

persaingan yang sehat.  
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Tabel 4.20 

Uji Signifikansi Model Regresi Faktor Sukses Inti 2 

ANOVAb

4,802 1 4,802 5,399 ,030a

18,676 21 ,889
23,478 22

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2F2a. 

Dependent Variable: YF2b.

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

 

Output bagian keenam 
Tabel 4.21 

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Faktor Sukses Inti 2 

Coefficientsa

,291 1,441 ,202 ,842
,908 ,391 ,452 2,324 ,030

(Constant)
X2F2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: YF2a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Output bagian keenam dari analisis regresi digunakan untuk menguji 

apakah koefisien regresi signifikan. Signifikansi koefisien dapat dilihat 

dari nilai t atau Sig. Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa nilai Sig. 

(probabilitas) untuk variabel kegiatan bersama lebih kecil dari 0.05, maka 

koefisien variabel kegiatan bersama adalah signifikan, artinya kegiatan 

bersama benar-benar berpengaruh terhadap persaingan yang sehat.  

2. Untuk faktor sukses inti 3 

Output bagian pertama 
Tabel 4.22 

Deskripsi Data Faktor Sukses Inti 3 

Descriptive Statistics

3,39394 ,820393 23
3,37848 ,800564 23

YF3
XF3

Mean Std. Deviation N
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Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui bahwa deskripsi data untuk variabel 

partisipasi pengusaha dalam forum rembug adalah rata-rata 3.39394, 

standar deviasi 0.820393, dan variabel peran forum rembug adalah rata-

rata 3.37848, standar deviasi 0.800584. Jumlah data setiap variabel adalah 

23. 

Output bagian kedua 

Output pada tabel 4.23 tidak dipakai karena sudah dilakukan perhitungan 

korelasi sebelumnya.  

 

Tabel 4.23 

Perhitungan Korelasi Antarvariabel dengan Menu Regression pada Faktor Sukses Inti 3 

Correlations

1,000 ,575
,575 1,000

, ,002
,002 ,

23 23
23 23

YF3
XF3
YF3
XF3
YF3
XF3

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

YF3 XF3

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Output bagian ketiga 
Tabel 4.24 

Pemilihan Variabel Independen dengan Metode enter Faktor Sukses Inti 3 

Variables Entered/Removedb

XF3a , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: YF3b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.24 diketahui bahwa dengan metode enter, variabel 

peran forum rembug dimasukkan dalam perhitungan persamaan regresi.  

Output bagian keempat 
Tabel 4.25 

Nilai Koefisen Determinasi Faktor Sukses Inti 3 
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Model Summaryb

,575a ,330 ,298 ,687137
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), XF3a. 

Dependent Variable: YF3b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Berdasarkan tabel 4.25 nilai R2 sebesar 0.330 atau 33%. 

Hal ini berarti bahwa 33% variabel partisipasi pengusaha dalam forum 

rembug dapat dijelaskan oleh variabel peran forum rembug. Sedangkan 

sisanya (100-33)% diterangkan oleh variabel lainnya.  

Output bagian kelima 
Tabel 4.26 

Uji Signifikansi Model Regresi Faktor Sukses Inti 3 

ANOVAb

4,892 1 4,892 10,360 ,004a

9,915 21 ,472
14,807 22

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), XF3a. 

Dependent Variable: YF3b. 

Sumber: data primer dioleh dengan SPSS.11 

Uji anova digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel 

independennya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.  

Signifikansi model yang digunakan dapat dilihat dari nilai Sig. atau F. 

Berdasarkan tabel 4.26 diketahui bahwa nilai Sig. (probabilitas) lebih kecil 

dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

partisipasi pengusaha dalam forum rembug. 

Output bagian keenam 

Tabel 4.27 

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Faktor Sukses Inti 3 
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Coefficientsa

1,404 ,635 2,212 ,038
,589 ,183 ,575 3,219 ,004

(Constant)
XF3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: YF3a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Output bagian keenam dari analisis regresi digunakan untuk menguji 

apakah koefisien regresi signifikan. Signifikansi koefisien dapat dilihat 

dari nilai t atau Sig. Berdasarkan tabel 4.27 diketahui bahwa nilai Sig. 

(probabilitas) untuk variabel kegiatan bersama lebih kecil dari 0.05, maka 

koefisien variabel peran forum rembug adalah signifikan, artinya peran 

forum rembug benar-benar berpengaruh terhadap partisipasi pengusaha 

dalam forum rembug.  

3. Untuk faktor sukses inti 4 

Output bagian pertama 
Tabel 4.28 

Deskripsi Data Faktor Sukses Inti 4 

Descriptive Statistics

3,86957 1,013740 23
3,95652 1,021508 23

YF4
XF4

Mean Std. Deviation N

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.28 diketahui bahwa deskripsi data untuk variabel dukungan 

pemerintah adalah rata-rata 3.86957, standar deviasi 1.013740, dan variabel peran 

dinas-dinas adalah rata-rata 3.95652, standar deviasi 1.021508. Jumlah data 

setiap variabel adalah 23.  

Output bagian kedua 

Tabel 4.29 

Perhitungan Korelasi Antarvariabel dengan Menu Regression pada Faktor Sukses Inti 4 

Correlations

1,000 ,828
,828 1,000

, ,000
,000 ,

23 23
23 23

YF4
XF4
YF4
XF4
YF4
XF4

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

YF4 XF4
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Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Output pada tabel 4.29 tidak dipakai karena sudah dilakukan perhitungan korelasi 

sebelumnya.  

Output bagian ketiga 

Tabel 4.30 

Pemilihan Variabel Independen dengan Metode Enter Faktor Sukses Inti 4 

Variables Entered/Removedb

XF4a , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: YF4b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.30 diketahui bahwa dengan metode enter, variabel 

peran dinas-dinas dimasukkan dalam perhitungan persamaan regresi.  

Output bagian keempat 
Tabel 4.31 

Nilai Koefisen Determinasi Faktor Sukses Inti 4 

Model Summaryb

,828a ,686 ,671 ,581398
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), XF4a. 

Dependent Variable: YF4b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Berdasarkan tabel 4.31 nilai R2 sebesar 0.686 atau 68.6%. 

Hal ini berarti bahwa 68.6% variabel dukungan pemerintah dapat 

dijelaskan oleh variabel peran dinas-dinas. Sedangkan sisanya (100-

68.6)% diterangkan oleh variabel lainnya.  

Output bagian kelima 
Tabel 4.32 

Uji Signifikansi Model Regresi Faktor Sukses Inti 4 
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ANOVAb

15,510 1 15,510 45,885 ,000a

7,098 21 ,338
22,609 22

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), XF4a. 

Dependent Variable: YF4b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Uji anova digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel 

independennya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.  

Signifikansi model yang digunakan dapat dilihat dari nilai Sig. atau F. 

Berdasarkan tabel 4.32 diketahui bahwa nilai Sig. (probabilitas) lebih kecil 

dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

dukungan pemerintah. 

Output bagian keenam 

Output bagian keenam dari analisis regresi digunakan untuk menguji 

apakah koefisien regresi signifikan. Signifikansi koefisien dapat dilihat 

dari nilai t atau Sig. 

Tabel 4.33 

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Faktor Sukses inti 4 

Coefficientsa

,617 ,495 1,247 ,226
,822 ,121 ,828 6,774 ,000

(Constant)
XF4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: YF4a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.33 diketahui bahwa nilai Sig. (probabilitas) untuk 

variabel dinas-dinas lebih kecil dari 0.05, maka koefisien variabel peran 

dinas-dinas adalah signifikan, artinya peran dinas-dinas benar-benar 

berpengaruh terhadap dukungan pemerintah. 

4. Untuk faktor sukses inti 6 

Output bagian pertama 
Tabel 4.34 
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Deskripsi Data Faktor Sukses Inti 6 

Descriptive Statistics

3,86957 1,013740 23
3,19043 1,112697 23
3,96978 ,653775 23

YF6
X1F6
X2F6

Mean Std. Deviation N

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.34 diketahui bahwa deskripsi data untuk variabel 

dukungan nonpemerintah adalah rata-rata 3.86957, standar deviasi 

1.013740, variabel peran pendidikan tinggi adalah rata-rata 3.19043, 

standar deviasi 1.112697 dan variabel peran lembaga-lembaga adalah rata-

rata 3.96978, standar deviasi 0.653775. Jumlah data setiap variabel adalah 

23.  

 

Output bagian kedua 

Output pada tabel 4.35 tidak dipakai karena sudah dilakukan perhitungan 

korelasi sebelumnya. 

Tabel 4.35 

Perhitungan Korelasi Antarvariabel dengan Menu Regression pada Faktor Sukses 

Inti 6 

Correlations

1,000 ,547 ,719
,547 1,000 ,673
,719 ,673 1,000

, ,003 ,000
,003 , ,000
,000 ,000 ,

23 23 23
23 23 23
23 23 23

YF6
X1F6
X2F6
YF6
X1F6
X2F6
YF6
X1F6
X2F6

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

YF6 X1F6 X2F6

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Output bagian ketiga 
Tabel 4.36 

Pemilihan Variabel Independen dengan Metode Stepwise Faktor sukses inti 6 
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Variables Entered/Removeda

X2F6 ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: YF6a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Berdasarkan tabel 4.36 diketahui bahwa dengan metode stepwise hanya 

memasukkan variabel peran lembaga-lembaga dalam perhitungan analisis 

regresi. Sedangkan variabel peran pendidikan tinggi tidak dimasukkan 

dalam perhitungan regresi.  

Output bagian keempat 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Berdasarkan tabel 4.37 nilai R2 sebesar 0.517 atau 51.7%. 

Hal ini berarti bahwa 51.7% variabel dukungan nonpemerintah dapat 

dijelaskan oleh variabel peran lembaga-lembaga. Sedangkan sisanya (100-

51.7)% diterangkan oleh variabel lainnya. 

Tabel 4.37 

Nilai Koefisen Determinasi Faktor Sukses Inti 6 

Model Summaryb

,719a ,517 ,494 ,721077
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2F6a. 

Dependent Variable: YF6b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.1i 

Output bagian kelima 
Tabel 4.38 

Uji Signifikansi Model Regresi Faktor Sukses Inti 6 
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ANOVAb

11,690 1 11,690 22,482 ,000a

10,919 21 ,520
22,609 22

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2F6a. 

Dependent Variable: YF6b. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Uji anova digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel 

independennya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.  

Signifikansi model yang digunakan dapat dilihat dari nilai Sig. atau F. 

Berdasarkan tabel 4.38 diketahui bahwa nilai Sig. (probabilitas) lebih kecil 

dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

dukungan nonpemerintah.  

Output bagian keenam 

Output bagian keenam dari analisis regresi digunakan untuk menguji 

apakah koefisien regresi signifikan. Signifikansi koefisien dapat dilihat 

dari nilai t atau Sig. Berdasarkan tabel 4.39 diketahui bahwa nilai Sig. 

(probabilitas) untuk variabel kegiatan bersama lebih kecil dari 0.05, maka 

koefisien variabel peran lembaga-lembaga adalah signifikan, artinya peran 

lembaga-lembaga benar-benar berpengaruh terhadap dukungan 

nonpemerintah. 

Tabel 4.39 

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Faktor Sukses Inti 6 

Coefficientsa

-,557 ,946 -,589 ,562
1,115 ,235 ,719 4,742 ,000

(Constant)
X2F6

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: YF6a. 

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

Setelah dilakukan analisis regresi dengan SPSS.11, diperoleh persamaan 

regresi untuk masing-masing faktor sukses inti. Persamaan regresi masing-

masing faktor sukses inti dapat dilihat pada tabel 4.40 di bawah ini: 
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Tabel 4.40 

Persamaan Regresi Tiap Faktor Sukses Inti  

No Faktor Persamaan Regresi 

1 Faktor Sukses Inti 2  Y2 = 0.291 + 0.908 X22 + ε

2 Faktor Sukses Inti 3  Y3 = 1.404 + 0.589 X13 + ε

3 Faktor Sukses Inti 4  Y4 = 0.617 + 0.822 X14 + ε

4 Faktor Sukses Inti 6  Y6 = -0.557 + 1.115 X26 + ε

Sumber: data primer diolah dengan SPSS.11 

 

Berdasarkan tabel 4.45 dapat diketahui arti masing-masing persamaan 

regresi: 

1. Model persamaan regresi 1 

Model persamaan regresi Y2 = 0.291 + 0.908 X22 + ε, artinya adanya 

kegiatan bersama akan menjadikan persaingan yang sehat meningkat 

atau lebih baik. Nilai X22 merupakan rata-rata variabel kegiatan 

bersama sesuai dengan item-item pertanyaan dalam kuesioner yang 

valid dan reliabel.  

2. Model persamaan regresi 2 

Model persamaan regresi  Y3 = 1.404 + 0.589 X13 + ε, artinya adanya 

peran forum rembug akan menjadikan partisipasi pengusaha dalam 

forum rembug meningkat atau lebih baik. Nilai X13 merupakan rata-

rata variabel peran forum rembug sesuai dengan item-item pertanyaan 

dalam kuesioner yang valid dan reliabel.  

3. Model persamaan regresi 3 

Modal persamaan regresi Y4 = 0.617 + 0.822 X14 + ε, artinya adanya 

peran dinas-dinas pemerintah akan menjadikan dukungan pemerintah 

semakin baik. Nilai X14 merupakan rata-rata variabel dinas-dinas 

pemerintah sesuai dengan item-item pertanyaan dalam kuesioner yang 

valid dan variabel. 

4. Model persamaan regresi 4 

Model persamaan regresi Y6 = -0.557 + 1.115 X26 + ε, artinya adanya 

lembaga-lembaga yang berperan maka dukungan nonpemrintah 
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semakin baik. Nilai X26 merupakan rata-rata variabel lembaga-lembaga 

sesuai dengan item-item dalam kuesioner yang valid dan reliabel. 

 

BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

 
5.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur 

penelitian yang digunakan valid dan reliabel atau tidak. Alat ukur penelitian 

dikatakan valid jika alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sedangkan alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut dapat 

dipercaya atau diandalkan dalam mengukur gejala yang sama. 

 Maka agar alat ukur penelitian sah untuk digunakan dalam penelitian, 

maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  

 Secara umum hasil pengolahan uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji validitas dan reliabilitas item-item pertanyaan pada faktor sukses inti 2. 

Pengertian dalam faktor sukses inti 2 ini adalah adanya kerjasama antara 

pengusaha dan pekerja dan perusahaan formal/informal sehingga tercipta 

persaingan yang sehat dengan nuansa etika sosial. .Terdapat tiga variabel 

yang tidak valid yaitu variabel 16, 19, dan 22. Variabel 16 berkaitan 

dengan pelaksanaan studi tour yaitu frekuensinya, variabel 19 berkaitan 

dengan kegiatan pembelian bersama yaitu frekuensinya dan variabel 22 

berkaitan dengan kegiatan penjualan bersama yaitu frekuensinya. Variabel 

yang tidak valid tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan/tes dalam 

variabel tersebut tidak relevan dengan tujuan pengukurannya dengan kata 

lain tidak sesuai dengan konstruk konsepnya. Berdasarkan uji reliabilitas 

diperoleh bahwa pertanyaan/tes dalam faktor sukses inti ini reliabel. Jadi, 

pertanyaan/tes selain variabel 16, 19, dan 22 sah digunakan untuk 

penelitian. 
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2. Uji validitas dan reliabilitas item-item pertanyaan pada faktor sukses inti 3. 

Pengertian dalam faktor sukses inti 3 ini adalah pengusaha berorganisasi 

dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam organisasi yang mandiri. 

Variabel-variabel dalam faktor sukses inti ini berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan diperoleh valid semua, sehingga alat ukur ini relevan atau 

sesuai dengan konstruk konsepnya. Kemudian, berdasarkan uji reliabilitas 

diperoleh bahwa pertanyaan/tes dalam faktor sukses inti ini reliabel. Jadi, 

semua pertanyaan/tes sah digunakan dalam penelitian.  

3. Uji validitas dan reliabilitas item-item pertanyaan pada faktor sukses inti 4. 

Pengertian dalam faktor sukses inti 4 ini adalah pemerintah lokal/regional 

mendukung pengembangan klaster industri. Variabel-variabel dalam faktor 

sukses inti ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh valid 

semua, sehingga alat ukur ini relevan atau sesuai dengan konstruk 

konsepnya. Kemudian, berdasarkan uji reliabilitas diperoleh bahwa 

pertanyaan/tes dalam faktor sukses inti ini reliabel. Jadi, semua 

pertanyaan/tes sah digunakan dalam penelitian.  

4. Uji validitas dan reliabilitas item-item pertanyaan pada faktor sukses inti 6 

Pengertian faktor sukses inti 6 ini adalah keterkaitan sebuah klaster 

industri dengan pendidikan tinggi, lembaga riset dan pengembangan, dan 

layanan bisnis. Terdapat satu variabel yang tidak valid yaitu variabel 5. 

Variabel ini berkaitan dengan pemberian bantuan dari yayasan yaitu 

frekuensinya. Variabel yang tidak valid tersebut menunjukkan bahwa 

pertanyaan/tes yang digunakan tidak relevan dengan konstruk konsepnya. 

Kemudian, berdasarkan uji reliabilitas diperoleh bahwa pertanyaan/tes 

dalam faktor sukses inti ini reliabel. Jadi pertanyaan/tes selain variabel 5 

sah digunakan dalam penelitian. 

 

5.2 Hasil uji asumsi regresi 

 Uji asumsi yang digunakan adalah uji normalitas dan multikolonieritas. 

Uji multikolonieritas digunakan untuk memastikan bahwa persamaan regresi atau 

model regresi yang digunakan tidak terdapat korelasi antara variabel 

independennya atau prediktornya. Sedangkan uji normalitas digunakan untuk 
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memastikan bahwa variabel pengganggu atau residual dalam model regresi yang 

digunakan berdistribusi normal. Ketika variabel pengganggu berdistribusi normal 

maka uji statistik dapat digunakan. Estimasi regresi linier yang menghasilkan 

koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten terhadap teori ekonomika 

yang dipilih oleh peneliti atau tidak lolos dari uji asumsi klasik maka model 

tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih sebagai 

model empirik (Ghozali, 2005). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk model persamaan regresi 1 

Diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah lebih dari 0.05 yaitu 0.892, 

maka distribusi variabel pengganggu atau residu berdistribusi normal. 

2. Untuk model persamaan regresi 2 

Diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah lebih dari 0.05 yaitu 0.991, 

maka distribusi variabel pengganggu atau residu berdistribusi normal. 

3. Untuk model persamaan regresi 3 

Diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah lebih dari 0.05 yaitu 0.410, 

maka distribusi variabel pengganggu atau residu berdistribusi normal. 

4. Untuk model persamaan regresi 4 

Diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah lebih dari 0.05 yaitu 0.985, 

maka distribusi variabel pengganggu atau residu berdistribusi normal. 

 Kemudian hasil uji multikolonieritas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk model persamaan regresi 1, karena terdapat dua prediktor atau 

variabel independen 

Diperoleh bahwa angka korelasi antarvariabel independen sebesar 77.1%, 

angka ini masih dibawah 95% maka tidak terjadi multikolonieritas 

antarvariabel independen. 

2. Untuk model persamaan regresi 4, karena terdapat dua prediktor atau 

variabel independen 

Diperoleh bahwa angka korelasi antarvariabel independen sebesar 

67.3%%, angka ini masih dibawah 95% maka tidak terjadi 

multikolonieritas antarvariabel independen. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh bahwa uji asumsi 

yang digunakan terpenuhi sehingga model regresi yang baik untuk digunakan.  
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5.3 Hasil Analisis Regresi  

 Analisis regresi memaparkan dua tugas pokok yaitu pertama, dasar untuk 

mengadakan prediksi dan kedua, dasar untuk melakukan analisis kovariansi. Pada 

penelitian ini hanya difokuskan pada tugas yang pertama yaitu dasar untuk 

mengadakan prediksi.  

Secara umum hasil pengolahan langkah-langkah dalam analisis regresi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mencari korelasi antara kriterium (variabel yang diramalkan) dan 

prediktor (variabel yang meramalkan) serta signifikansinya. 

a. Faktor sukses inti 2 

Variabel-variabel yang terdapat dalam faktor sukses inti 2 ini adalah 

sebagai berikut: 

� Variabel independen Y2 yaitu persaingan yang sehat 

� Variabel dependen X12 yaitu nilai luhur 

� Variabel dependen X22 yaitu kegiatan bersama 

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS.11 diperoleh bahwa 

korelasi antara persaingan yang sehat dan kegiatan bersama adalah 

sebesar 0.452 atau 45.2%, sedangkan antara persaingan yang sehat dan 

nilai luhur tidak terdapat korelasi. Taraf signifikansi korelasi ini 

sebesar 0.05 atau 5%, artinya kesalahan dalam pengambilan keputusan 

ini sebesar 5%. Tanda korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan 

antara keduanya searah, atau dengan kata lain jika kegiatan bersama 

semakin baik maka persaingan akan semakin sehat. Kegiatan bersama 

seperti studi tour, pembelian bersama, penjualan bersama, pameran, 

kunjungan dari pembeli, seminar informasi program bisnis kerjasama 

dengan wisatawan asing/agen lain, dan kerjasama dengan perusahaan 

besar akan menciptakan persaingan yang sehat di Klaster Batik 

Laweyan. Persaingan yang sehat akan tercermin dalam produk yang 

berkualitas. Karena pada dasarnya produk merupakan satu bundel saja 

yang tidak mungkin dihasilkan hanya oleh satu perusahaan, maka jelas 

sekali bahwa kemitraan usaha atau kerjasama dengan perusahaan lain 
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sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.Kerjasama 

satu perusahaan dengan perusahaan lain akan menjadikan perusahaan 

dalam jejaring kerja (network) dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Sedangkan untuk variabel prediktor nilai luhur tidak dimasukkan 

dalam model regresi ini karena berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh bahwa korelasinya kecil. Padahal secara teori, nilai luhur ini 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menciptkan 

persaingan yang sehat. Adapun hal-hal yang termasuk dalam nilai ini 

antara lain bagaimana komitmen antarpengusaha dalam menjalankan 

agrement-agrement yang telah ada dan kondisi transaksi bisnisnya. 

b. Faktor sukses inti 3 

Variabel-variabel yang terdapat dalam faktor sukses inti 3 ini adalah 

sebagai berikut: 

� Variabel independen Y3 yaitu partisipasi pengusaha dalam forum 

rembug 

� Variabel dependen X13 yaitu peran forum rembug 

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS.11 diperoleh bahwa 

korelasi antara partisipasi pengusaha dalam forum rembug dan peran 

forum rembug adalah sebesar 0.575 atau 57.5%. Taraf signifikansi 

korelasi ini sebesar 0.01 atau 1% artinya kesalahan dalam pengambilan 

keputusan ini sebesar 1%. Tanda korelasi positif menunjukkan bahwa 

hubungan antara keduanya searah atau dengan kata lain jika peran 

forum rembug semakin baik maka partisipasi pengusaha dalam forum 

rembug akan semakin meningkat. Forum Pengembangan Kampoeng 

Batik Laweyan (FPKBL) merupakan forum yang dibentuk berdasarkan 

tiga alasan yaitu mengembalikan kejayaan batik/melestarikan kerajinan 

batik, meningkatkan income masyarakat dan sebagai salah satu obyek 

wisata. Tetapi dalam perjalanannya tidak semua masyarakat baik yang 

berprofesi sebagai pengusaha maupun bukan pengusaha tidak ikut 

bergabung dalam forum rembug. Berdasarkan pengolahan data 

diperoleh bahwa partisipasi pengusaha dalam forum rembug akan 

meningkat apabila peran forum rembug juga semakin baik. Peran 
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tersebut antara lain dalam memperbaiki semangat kebersamaan 

(penguatan modal sosial), sebagai problem solver dan dalam 

meningkatkan aspek kewirausahaan. Sebagaimana disebutkan dalam 5 

program tindakan untuk penguatan klaster, dua diantaranya adalah 

penguatan modal sosial dalam klaster UKM dan penguatan 

kewirausahaan dalam klaster UKM. Oleh karena itu, jika forum 

rembug dapat memerankan peran ini maka partisipasi pengusaha 

dalam forum rembug juga akan meningkat.  

c. Faktor sukses inti 4 

Variabel-variabel yang terdapat dalam faktor sukses inti 4 ini adalah 

sebagai berikut: 

� Variabel independen Y4 yaitu dukungan pemerintah 

� Variabel dependen X14 yaitu peran dinas-dinas pemerintah 

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS.11 diperoleh bahwa 

korelasi antara dukungan pemerintah dan peran dinas-dinas pemerintah 

adalah sebesar 0.828 atau 82.8%. Taraf signifikansi korelasi ini sebesar 

0.01 atau 1% artinya kesalahan dalam pengambilan keputusan ini 

sebesar 1%. Tanda korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan 

antara keduanya searah atau dengan kata lain jika peran dinas-dinas 

pemerintah baik maka dukungan pemerintah akan semakin meningkat. 

Indikator sebuah sentra adalah adanya ketergantungan pada pemda, 

sedangkan ciri sebuah klaster maju adalah mengandalkan sebuah 

kemitraan. Tetapi bagaimanapun juga peran pemerintah tidak dapat 

diabaikan dalam pengembangan klaster, hanya saja kontribusi yang 

berbeda-beda dalam setiap tahapan pengembangan klaster. Kontribusi 

pemerintah ketika masih fase sentra berbeda ketika sudah mencapai 

fase klaster dinamis. Dukungan pemerintah akan semakin baik dalam 

mengembangkan klaster untuk menjadi dinamis jika peran dinas-dinas 

antara lain Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum semakin baik. Peran 

pemerintah sebagai fasilitator pengembangan klaster tercermin melalui 

kebijakan-kebijakan yang dibuat.  
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d. Faktor sukses inti 6 

Variabel-variabel yang terdapat dalam faktor sukses inti 6 ini adalah 

sebagai berikut: 

� Variabel independen Y6 yaitu dukungan nonpemerintah 

� Variabel dependen X16 yaitu pendidikan tinggi 

� Variabel dependen X26 yaitu lembaga-lembaga 

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS.11 diperoleh bahwa 

korelasi antara dukungan nonpemerintah dan peran pendidikan tinggi 

adalah sebesar 0.547 atau 54.7%, sedangkan antara dukungan 

nonpemerintah dan peran lembaga-lembaga adalah sebesar 0.719 atau 

71.9%. Taraf signifikansi semua korelasi ini sebesar 0.01 atau 1%, 

artinya kesalahan dalam pengambilan keputusan ini sebesar 1%. Tanda 

korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya searah, 

atau dengan kata lain jika peran pendidikan tinggi dan peran lembaga 

semakin baik maka dukungan pemerintah akan semakin baik. 

Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga juga berperan sebagai 

katalisator riset dan inovasi dalam pengembangan klaster. Sehingga 

untuk menciptakan klaster batik Laweyan yang dinamis ini perlu 

adanya peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 

dalam rangka mempercepat inovasi dan riset. 

2. Mencari model persamaan regresi. 

Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai suatu 

variabel dependen dengan suatu persamaa. Koefisien regresi dihitung 

dengan tujuan sekaligus yaitu pertama, meminimumkan penyimpangan 

antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data 

yang ada (Tabachnick, 1996 dalam Ghozali, 2005). Model persamaan 

regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Model persamaan regresi 1 

Model persamaan regresi dengan variabel dependen Y2 adalah 

persaingan yang sehat dan variabel independen X22 adalah kegiatan 

bersama adalah  Y2 = 0.291 + 0.908 X22 + ε. Persaingan yang sehat 
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merupakan kondisi bisnis yang tidak saling menjegal, tidak saling 

bersaing dalam pengurangan harga produk. Berdasarkan model 

persamaan regresi dapat dikatakan bahwa kondisi persaingan yang 

sehat akan lebih sehat jika adanya kegiatan bersama yang dilakukan 

para pengusaha dan masyarakat di Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan.  

b. Model persamaan regresi 2 

Model persamaan regresi  Y3 = 1.404 + 0.589 X13 + ε, dengan variabel 

dependen Y3 adalah partisipasi pengusaha dalam forum rembug Y dan 

variabel independen X13 adalah peran forum rembug. Salah satu 

kriteria klaster dikatakan sukses adalah para pengusaha berorganisasi 

dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam organisasi yang mandiri. 

Maka adanya organisasi baik informal maupun formal sangat 

diperlukan. Organisasi yang informal dapat berbentuk forum ataupun 

paguyuban. Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan adalah 

forum yang terbentuk atas inisiatif pengusaha, masyarakat dan 

pemerintah Kota Solo, tetapi dalam perjalanannya forum tersebut, 

partisipasi dari pengusaha yang tergabung belum optimal. Berdasarkan 

model persamaan diperoleh bahwa partisipasi pengusaha dalam forum 

sudah tercipta tetapi partisipasi akan lebih meningkat seiring dengan 

semakin baiknya peran forum rembug.  
c. Model persamaan regresi 3 

Model persamaan regresi  Y4 = 0.617 + 0.822 X14 + ε, dengan variabel 

dependen Y4 adalah dukungan pemerintah dan variabel independen 

X14 adalah peran dinas-dinas pemerintah. Pemerintah merupakan 

lembaga pendukung yang berperan dalam menentukan kebijakan atau 

melaksanakan peran publik. Pemerintah dengan unit-unit merupakan 

salah satu elemen yang menunjang daya saing klaster. Peran 

pemerintah akan menentukan kualitas integrasi hulu-hilir klaster. Hulu 

hilir klaster adalah mata rantai kegiatan mulai dari produsen sampai 

pasar. 

d. Model persamaan regresi 4 
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Persamaan regresi  Y6 = -0.557 + 1.115 X26 + ε, dengan variabel 

dependen adalah nonpemerintah dan variabel independen X26 adalah 

peran lembaga-lembaga. Pemerintah dan nonpemerintah adalah aktor 

yang berperan dalam pembangunan daerah, sehingga peran keduanya 

sangat dibutuhkan. Lembaga-lembaga yang selama ini terjalin adalah 

lembaga keuangan dan lembaga pelestarian lingkungan hidup.  

Berdasarkan persamaan regresi yang ada, peran lembaga-lembaga akan 

menentukan baik tidaknya dukungan nonpemerintah. Tentu saja 

lembaga-lembaga sangat banyak sesuai dengan bidangnya masing-

masing, diantaranya lembaga swadaya masyarakat dan lembaga media 

masih diharapkan perannya dalam meningkatkan baiknya dukungan 

nonpemerintah.  

 

5.4  Kondisi sekarang dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai 

klaster dinamis. 

 Saat ini Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan dalam tahapan 

pemula, sehingga untuk mencapai tahapan klaster industri yang dinamis maka 

aspek yang perlu diperkuat adalah modal sosial. Social capital (modal sosial) 

merupakan modal awal dalam membangun klaster yang dinamis (SMECs Cluster 

Development Center 2006). Berikut ini langkah-langkah untuk menciptakan 

Klaster Industri Batik di Kecamatan Laweyan yang dinamis: 

1. meningkatkan pelaksanaan kegiatan bersama. 

2. meningkatkan peran forum rembug. 

3. meningkatkan peran dinas-dinas pemerintah. 

4. meningkatkan peran lembaga-lembaga nonpemerintah. 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakaktifan suatu klaster industri 

adalah: 

� kegiatan bersama antarpengusaha. 



I - 34

� peran kelembagaan baik formal (koperasi atau lainnya) maupun 

informal (forum rembug, paguyuban atau lainnya). 

� peran dinas-dinas pemerintah. 

� peran lembaga-lembaga nonpemerintah. 

2. Besarnya korelasi antara kriterium dan prediktor adalah sebagai berikut: 

� Besarnya korelasi antara persaingan yang sehat dan nilai luhur adalah 

0.272, korelasi ini tidak signifikan.  

� Besarnya korelasi antara persaingan yang sehat dan kegiatan bersama 

adalah 0.452, korelasi ini signifikan.  

� Besarnya korelasi antara partisipasi pengusaha dalam forum rembug 

dan peran forum rembug adalah 0.575, korelasi ini signifikan.  

� Korelasi antara dukungan pemerintah dan peran dinas-dinas adalah 

0.828, korelasi ini signifikan.  

� Korelasi antara dukungan nonpemerintah dan peran pendidikan tinggi 

adalah 0.547, korelasi ini signifikan.  

� Korelasi antara dukungan nonpemerintah dan peran lembaga-lembaga 

adalah 0.719, korelasi ini signifikan.  

3. Model persamaan regresi linier ketidakaktifan klaster di Klaster Industri 

Batik di Kecamatan Laweyan adalah sebagai berikut: 

a. Y2 = 0.291 + 0.908 X22 + ε, dimana: 

Y2 = persaingan yang sehat 

K = bilangan konstanta 

X12 = prediktor nilai luhur 

X22 = prediktor kegiatan bersama 

a = koefisien prediktor  X12 

b = koefisien prediktor X22 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

b. Y3 = 1.404 + 0.589 X13 + ε

Y3 = partisipasi pengusaha dalam forum rembug 

K = bilangan konstanta 

X13 = prediktor peran forum rembug 

c = koefisien prediktor  X13 
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ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

c. Y4 = 0.617 + 0.822 X14 + ε

Y4 = dukungan pemerintah 

K = bilangan konstanta 

X14 = prediktor peran dinas-dinas pemerintah 

d = koefisien prediktor  X14 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

d. Y6 = -0.557 + 1.115 X26 + ε

Y6 = dukungan nonpemerintah 

K = bilangan konstanta 

X16 = prediktor peran pendidikan tinggi 

X26 = prediktor peran lembaga-lembaga 

e = koefisien prediktor  X16 

f = koefisien prediktor X26 

ε = error/residu (selisih antara Y dan Ŷ) 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

yang dapat bermanfaat bagi pengembangan Klaster Industri Batik di Kecamatan 

Laweyan dan penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Para stakeholder dalam klaster industri terutama dinas pemerintah dan 

lembaga-lembaga nonpemerintah sebaiknya meningkatkan peran dalam 

memfasilitasi para pengusaha untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama 

baik yang berhubungan dengan bisnis maupun nonbisnis di Klaster 

Industri Batik di Kecamatan Laweyan sehingga lebih baik kerjasamanya. 

2. Kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan bersama seperti pembelian 

bersama, penjualan bersama, pameran, studi tour dan lain-lain di Klaster 

Industri Batik di Kecamatan Laweyan sebaiknya ditingkatkan. 

3. Kinerja dan peran Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

(FPKBL) sebaiknya ditingkatkan terutama dalam kegiatan-kegiatan yang 

mampu memperbaiki kerjasama dan komunikasi antarpengusaha. 
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