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ABSTRAK
Enting geti merupakan salah satu produk jajanan lokal khas Blitar yang terletak di Desa
Rejowinangun, Kecamatan Kademangan. Pemerintah menjadikan Desa Rejowinangun sebagai
salah satu desa wisata dengana konsep one village one product (OVOP) dan produk unggulan dari
desa tersebut adalah enting geti. Sebagian besar dari UKM tersebut sudah memiliki kinerja dan
kualitas produk yang baik akan tetapi, permasalahan yang terjadi pada UKM enting geti adalah
belum adanya pembagian klaster atau pengelompokkan UKM untuk menetapkan jenis usaha
dari masing-masing UKM, kurangnya asosiasi antar UKM, belum ada informasi dan penyuluhan
terkait teknologi dan standar produk. Tujuan penelitian adalah menentukan pembagian klaster
dari 6 UKM enting geti di Blitar untuk menentukan jenis usaha dari masing-masing UKM. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis klaster menggunakan metode K-means clustering
yang didapatkan pembagian klaster sebanyak 2 klaster. Pembagian klaster didapatkan dari hasil
perhitungan Sum of Square Error di metode Elbow. Hasil klaster 1 dan 2 dibedakan menjadi jenis
usaha dimana klaster 1 masuk pada jenis usaha kecil dan klaster 2 masuk pada jenis usaha mikro.
Pada klaster 1 memiliki 3 anggota UKM yaitu UKM Kuda Terbang, UKM Mas Puri dan UKM
Rita Puri, sedangkan klaster 2 memiliki 3 anggota yaitu UKM Wina Puri, UKM Sumber Rejeki
dan UKM Kapal Layar. Usulan perbaikan yang dapat diimplementasikan pada klaster 1 adalah perlu dibentuknya asosiasi dengan UKM yang lain dan pihak pemerintah, sedangkan pada
klaster 2 perlu dibentuk kerja sama dengan pihak pemerintah untuk pengajuan nomor P-IRT,
informasi pemasaran, modernisasi teknologi, SOP kerja, dan standar mutu produk
Kata kunci : Enting Geti; Klaster Industri; Kinerja UKM; Kualitas Produk
ABSTRACT
Enting geti is one of traditional local snack located in Rejowinangun Village, Kademangan District,
Blitar. The government made Rejowinangun Village one of the tourist villages and the concept of one
village one product (OVOP) and become a special product. There are 15 SMEs but only 6 SMEs are still
actively producing. Most of these UKMs have good performance and product quality, however, the problems are the absence of a cluster or grouping of SMEs to determine the type of business of each SME, lack
of associations between SMEs, information and counseling related to technology and product standards.
The purpose of this study is to determine the cluster distribution of 6 SMEs in Blitar to determine the
type of business of each SME. The first analysis carried out was cluster analysis using K-means clustering method which obtained 2 clusters. Distribution of clusters is obtained from the calculation of Sum of
Square Error in the Elbow method. Cluster 1 and 2 are differentiated into the types of businesses where
cluster 1 is included in the type of small business and cluster 2 is in the type of micro business. Cluster 1
has 3 SME members are Kuda Terbang, Mas Puri and Rita Puri, while cluster 2 has 3 members are Wina
Puri, Sumber Rejeki and Kapal Layar. Proposed improvements that can be implemented in cluster 1 are
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need to establish associations with other SMEs and the government, while in cluster 2 it is necessary to
establish cooperation with the government to submit P-IRT numbers, marketing information, technology
modernization, SOP work and product quality standards.
Keywords : Cluster Of Industry; Enting Geti; Product Quality; SME’s Perfomance

PENDAHULUAN
Klaster industri merupakah suatu
konsentrasi geografis dari beberapa perusahaan yang saling berhubungan pada suatu
bidang tertentu. Menurut Carpinetti et al.
(2008), klaster industri terdiri dari beberapa
perusahaan yang didukung dengan adanya
institusi-institusi lainnya seperti industri
pendukung maupun lembaga pemerintah.
Manfaat klaster industri yang diberikan dapat menciptakan peningkatan perekonomian
dan daya saing, meningkatkan efektivitas
dan produktivtas bagi perusahaan di dalam
klaster serta peningkatan kemampuan inovasi
yang melibatkan lembaga penelitian, meningkatkan efesiensi, dan mendorong diversifikasi
produk dengan adanya inovasi (Sureephong
et al., 2007). Secara umum, permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan klaster industri adalah sifat produk yang pertanian yang
mudah rusak dan bulky, bersifat musiman
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim,
kualitas produk, teknologi dan kinerja pihak
perusahaan (Jain et al., 1999).
Enting geti merupakan sebuah produk
atau jajanan khas Blitar yang terbuat dari
bahan yang sederhana yaitu gula merah, kacang tanah, dan biji wijen. Produk ini diproduksi oleh UKM enting geti yang berada di
Blitar yang memiliki lokasi pedesaan dekat
dengan bahan baku dasar enting geti seperti
kacang tanah dan gula merah. UKM enting
geti merupakan salah satu sentra industri
yang memproduksi jajanan lokal khas daerah Blitar yang berada di Kecamatan Kademangan, Desa Rejowinangun. Produk enting
geti terbuat dari bahan baku yang sederhana
seperti kacang tanah, dan gula merah. Menurut data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar 2017, Kecamatan Kademangan memiliki jumlah perkebunan kacang tanah dan
kelapa yang cukup besar yaitu 378 hektar untuk perkebunan kelapa dan 56 hektar untuk
perkebunan kacang tanah. Jumlah UKM enting geti yang ada di Kecamatan Kademangan adalah 15 UKM. Akan tetapi, yang masih
aktif memproduksi produk enting geti hanya
6 UKM saja, sementara 9 UKM lainnya hanya
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menerima produk jadi dari UKM lain dan dijual kembali. Keenam UKM tersebut adalah
UKM Kuda Terbang, Wina Puri, Mas Puri,
Sumber Rejeki, Kapal Layar, dan Rita Puri
Asli. Sentra industri enting geti yang berada
di Kecamatan Kademangan berada di daerah pedesaan yaitu desa Rejowinangun. Letak UKM sangat berdekatan sehingga pihak
pemerintah memberikan inisiatif untuk
membangun konsep One Village One Product (OVOP). Sehingga dengan adanya konsep tersebut, pemerintah menjadikan UKM
enting geti yang ada di Desa Rejowinangun
sebagai wisata dan pusat oleh-oleh jajanan
khas Blitar. Kondisi saat ini yang terjadi pada
UKM enting geti adalah belum adanya pembagian klaster atau pengelompokkan UKM
untuk menetapkan jenis usaha dari masingmasing UKM, kurangnya asosiasi atau jalinan komunikasi antar UKM, belum adanya
informasi dan penyuluhan terkait teknologi
dan standar produk. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh
pihak UKM dalam pengembangan industri yang sudah beroperasi selama puluhan
tahun. Adanya pembagian klaster industri
pada UKM enting geti diperlukan untuk
mengetahui pembagian jenis usaha pada 6
UKM tersebut sehingga strategi pengembangan klaster industri padamasing-masing
UKM yang berkaitan dapat dirancangan.
Analisis klaster industri yang digunakan
adalah metode Elbow dan K-means Clustering. Kmeans clustering memiliki tujuan untuk mengetahui pembagian klaster sesuai dengan karakteristik UKM yang berkaitan (Hartigan dan
Wong, 1979). Sebelum melakukan perhitungan
menggunakan K-Means Clustering, pembagian
klaster akan didapatkan dari hasil perhitungan
Sum of Square Error di metode Elbow. Manfaat
metode Elbow menurut Bholowalia dan Kumar (2014), berfungsi untuk mengetahui jumlah pembagian klaster dan cluster membership
yang dianalisis. Analisis klaster menggunakan
K-Means Clustering tidak akan lengkap tanpa
adanya t-Test. Manfaat dari uji t adalah untuk
mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara anggota klaster yang sudah
terbentuk (Yang, 2012).
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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembagian klaster pada 6 UKM enting
geti dan menentukan jenis usaha dari masing-masing UKM, sehingga dapat memudahkan untuk memberikan pengarahan kepada
para UKM terkait penyyuluhan, pemberian
informasi dan perbaikan UKM.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis klaster industri dengan mengelompokkan beberapa UKM enting geti
yang ada di Blitar. Lokasi penelitian akan
dilaksanakan di Kabupaten Blitar, Kecamatan Kademangan, Desa Rejowinangun dengan objek penelitian 6 UKM enting geti yang
masih aktif memproduksi enting geti. Peneliti akan mengumpulkan data baik secara
primer maupun sekunder melalui wawancara dan observasi bersama pihak UKM
dan pihak Dinas. Penelitian ini merupakan
penelitian deskripstif yang membutuhkan
langkah-langkah penelitian sebagai berikut.
Identifikasi Masalah
Permasalahan yang terjadi pada UKM
enting geti adalah belum adanya pembagian
klaster atau pengelompokkan UKM untuk
menetapkan jenis usaha dari masing-masing
UKM, kurangnya asosiasi atau jalinan komunikasi antar UKM, belum adanya informasi dan penyuluhan terkait teknologi dan
standar mutu produk.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menentukan pembagian klaster dari 6 UKM enting
geti di Blitar untuk menentukan jenis usaha
dari masing-masing UKM dan menentukan
impelemtasi manajerial yang dapat diterapkan UKM.
Pengumpulan Data
Data pertama yang digunakan adalah
data yang berkaitan dengan kinerja UKM
dan kualitas produk pada UKM. Kedua variabel yang diukur disajikan pada Tabel 1. Data
yang didapatkan berasal dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada owner
dan responden yang berjumlah 30 orang
pada masing-masing UKM. Data tersebut
digunakan untuk menilai kinerja UKM dan
kualitas produk enting geti.
Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan
langkah-langkah seperti berikut.
1. Pengajuan data melalui kuesioner penilai kinerja UKM kepada pihak UKM
sejumlah 6 UKM
2. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner responden penilaian kualitas produk yang
sudah diisi oleh 30 responden
3. Analisis pembagian klaster menggunakan metode Elbow dengan cara perhitungan Sum of Squaare Error
4. Analisis K-means clustering untuk mendapatkan nilai centroid/rata-rata
5. Uji t (t-Test) untuk mengetahui adanya
perbedaan antara masing-masing klaster
yang terbentuk.

Tabel 1. Variabel kinerja UKM dan kualitas roduk
No.

Variabel

Kriteria

1.

Kinerja UKM

1. Lama Usaha
2. Bahan Baku (kg/bulan)
3. Pendapatan (Rp/bulan)
4. Tenaga Kerja (orang)
5. Investasi Awal (Rp)
6. Penjualan Produk (kg/bulan)

2.

Kualitas Produk

1. Performance (warna, aroma, rasa, bentuk, tekstur produk)
2. Durability (daya tahan, ketengikan produk)
3. Features (kemasan, harga produk)
4. Comformance to Specification (kesesuaian spesifikasi produk)
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Tabel 2. Karakteristik UKM enting geti
No. Keterangan

Minimum

Maksimum

Mean

KINERJA UKM
1.

Lama Usaha (tahun)

8

32

22

2.

Bahan Baku (kg/bulan)

500

3000

1533

3.

Pendapatan (Rp/bulan)

7.000.000

5.000.000

24.500.000

4.

Tenaga Kerja (orang)

3

10

7

5.

Investasi Awal (Rp)

15.000.000

70.000.000

41.666.666

6.

Penjualan Produk (kg/bulan)

200

1500

766

KUALITAS PRODUK
1.

Performance

3,54

3,63

3,59

2.

Durability

3,55

3,78

3,69

3.

Features

3,53

4,39

3,87

4.

Conformance to Specification

3,64

3,90

3,78

Sumber : Data diolah (2018)

Tabel 3. Hasil uji validitas
Variabel

R-Hitung

R-Tabel

Keterangan

Performance

0,676

0,463

Valid

Durability

0,952

0,463

Valid

Features

0,916

0,463

Valid

Conformance to Specification

0,927

0,463

Valid

Sumber : Data diolah (2018)

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas
Cronbach Alpha

R-Tabel

Keterangan

Performance

0,710

0,60

Reliabel

Durability

0,888

0,60

Reliabel

Features

0,806

0,60

Reliabel

Conformance to Specification

0,827

0,60

Reliabel

Variabel

Sumber : Data diolah (2018)

Tabel 5. Perhitungan sum of square error
Jumlah

Nilai SSE

1

16.209.660

2

8.758.872

7.450.788

3

5.607.147

3.151.725

4

3.236.047

2.371.100

5

1.098.371

2.137.676

Sumber : Data diolah (2018)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap ini akan dibahas mengenai
hasil pengolahan data yang sesuai dengan
langkah analisis dan perhitungan.
Karakteristik UKM Enting Geti
Karakteristik UKM enting geti dapat
dilihat pada Tabel 2. Karakteristik UKM enting geti dilihat dari hasil rata-rata/mean pada
Tabel 2. Rata-rata lama usaha UKM enting
geti di Kecamatan Kademangan adalah 22
tahun. Rata-rata bahan baku yang dibutuhkan adalah 1533 kg/bulan. Menurut Hidayat
(2009), rata-rata pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp24.500.000,00. Jumlah
tenaga kerja yang dimiliki oleh pihak UKM
enting geti rata-rata ada 7 orang pekerja aktif.
Menurut Ghobadian et al. (1994), hubungan
antara pertumbuhan UKM dan produktivitas
tenaga kerja perusahaan dapat berhubungan
positif tergantung pada efek yang dimiliki
terhadap pertumbuhan usaha. Investasi awal
merupakan suatu aspek penanaman modal yang digunakan untuk proses produksi
dalam meraih keuntungan suatu perusahaan.
Rata-rata investasi UKM enting geti adalah
sebesar Rp41.666.666,00. Penjualan produk
766 kg/bulan. Karakteristik UKM enting geti
ini berdasarkan hasil analisis menggunakan
software SPSS for Windows 17.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dan reliabilitas digunakan
untuk menguji kuesioner responden terkait
kualitas produk yang dapat memberikan informasi kuesioner tersebut sudah valid dan
reliabel atau belum. Hasil uji validitas kuesioner ditampilkan pada Tabel 3.
Hasil uji validitas menunjukkan nilai
R-hitung > R-tabel. Menurut Mohajan (2017)
faktor penentu valid atau tidaknya sebuah

kuesioner dilihat dari nilai R-hitung harus
lebih besar dari nilai R-tabel, sehingga dapat
dikatakan kuesioner kualitas produk yang
berdasarkan 4 dimensi kualitas tersebut sudah valid. Nilai R-tabel diperoleh dari rumus
korelasi product moment yang diketahui jumlah responden 30 orang, nilai signifikasi 1%
sebesar 0,463. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pernyataan yang dibuat dinilai
layak dan dapat digunakan untuk keperluan
penelitian. Selanjutnya adalah uji reliabilitas
yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Berdasarkan dari hasil uji reliabel dapat ditunjukkan bahwa kuesioner kualitas
produk berdasarkan 4 dimensi kualitas memiliki nilai cronbach alpha ≥ 0,60. Menurut Bajpai dan Bajpai (2014), uji reliabilitas adalah
serangkaian pengukuran atau serangkain
alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur
itu dilakukan berulang. Suatu konstruktur
atau variabel dikatakan reliabel, jika memiliki nilai alpha cronbach ≥ 0,60 (Mohajan, 2017).
Analisis Klaster
Penelitian ini menggunakan analisis
klaster non-hierarki dengan metode K-means
clustering. Algoritma K-means clustering adalah algoritma yang dapat memecah data
dalam klaster sehingga data yang memiliki
keimiripan berada pada satu klaster yang
sama dan data yang memiliki ketidaksamaan
berada pada klaster yang lain (Carpinetti
et al., 2008). Sebelum melakukan analisis
klaster, perlu diketahui terlebih dahulu pembagian klasternya. Pembagian klaster akan
dilakukan menggunakan metode Elbow dengan perhitungan niai Sum of Square Error.
Perhitungan ini dilakukan menggunakan
program R Studio. Hasil dari perhitungan
Sum of Square Error dapat dilihat pada Tabel
5.

Tabel 6. Cluster membership
Nama UKM

Cluster Membership

Kuda Terbang

1

Wina Putri

2

Mas Putri

1

Sumber Rejeki

2

Kapal Layar

2

Rita Puri Asli

1

Sumber : Data diolah (2018)
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Analisis klaster yang pertama dilakukan dengan menggunakan metode Elbow
yang berfungsi untuk mendapatkan jumlah
klaster berdasarkan iterasi yang dihasilkan.
Nilai fungsi k yang akan dibandingkan pada
metode Elbow adalah dengan melihat nilai
Sum of Square Error pada nilai klaster yang
ditentukan (Bholowalia dan Kumar, 2014).
Menurut Hartigan dan Wong (1979), metode
Elbow memberikan ide atau gagasan dengan
cara memilih nilai klaster dan kemudian
menambah nilai klaster tersebut untuk dijadikan model data dalam penentuan klaster
terbaik. Selain itu persentase perhitungan
yang dihasilkan menjadi pembanding antara
jumlah klaster yang ditambah. Hasil perhitungan Sum of Square Error dengan menggunakan metode Elbow didapatkan bahwa
dengan melakukan clustering data k=2. Hasil
Sum of Square Error dilakukan sampai percobaan 5 klaster. Klaster yang mengalami penurunan atau selisih yang cukup tinggi ada
pada klaster 1 ke 2 yaitu 7450788. Setelah itu,
dilakukan perhitungan nilai withim sum of

square by cluster. Didapatkan hasil dari perhitungan nilai tersebut pada klaster 2, dibandingkan dengan jumlah selisih klaster ke-3
sampai ke-5 memiliki nilai selisih yang tidak
terlalu jauh. Sebelum melakukan hasil pengujian K-means clustering, dapat dilakukan
pengujian pembagian klaster menggunakan
SPSS terlebih dahulu. Hasil dari perhitungan Elbow yang didapatkan dari nilai Sum of
Square Error bahwa k=2 dapat diaplikasikan
sebagai pengujian pada program SPSS. Hasil
pembagian klaster SPSS dapat dilihat pada
Tabel 6.
Berdasarkan hasil uji cluster membership
yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS tersebut dapat dilihat bahwa UKM
Kuda Terbang, UKM Mas Puri dan UKM Rita
Puri masuk pada klaster 1, sedangkan UKM
Wina Puri, Sumber Rejeki, dan Kapal Layar
masuk pada klaster 2.
Setelah melakukan perhitungan cluster
membership dapat melakukan perhitungan Kmeans clustering berdasarkan klaster 1 dan 2.
Perhitungan ini bertujuan untuk melihat hasil

Tabel 7. Hasil pembagian klaster 1 dan 2 UKM enting geti
Klaster 1 (3 UKM)
No. Keterangan

M i n i - Maksimum
mum

Klaster 2 (3 UKM)
Mean

M i n i - Maksimum
mum

Mean

KINERJA UKM
1

Lama Usaha
(tahun)

20

32

24

8

26

19.75

2

Bahan Baku
(kg/bulan)

1500

3000

2333

500

900

733

3

Pendapatan
(Rp/bulan)

7.000.000

15.000.000

10.666.666

4

Tenaga Kerja
(orang)

3

3

3

5

Investasi Awal
45.000.000 70.000.000 56.333.333 15.000.000
(Rp)

35.000.000

25.000.000

6

Penjualan
Produk
(kg/bulan)

20.000.000 50.000.000 38.333.333
10

10

10

800

1500

1166

200

500

366

KUALITAS PRODUK
1

Performance

3,61

3,63

3,61

3,54

3,60

3,57

2

Durability

3,55

3,78

3,66

3,60

3,75

3,70

3

Features

3,93

4,39

4,15

3,53

3,93

3,72

4

Conformance to
Specification

3,87

3,90

3,98

3,64

3,77

3,72

Sumber : Data primer (2018)
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rata-rata dari klaster 1 dan 2 serta menunjukkan perbedaan yang dihasilkan dan dapat
dibandingkan antara klaster 1 dan klaster 2.
Perhitungan K-means Clustering tetap menggunakan SPSS for Windows 17. Hasil rekap
perhitungan K-means clustering pada klaster 1
dan klaster 2 menggunakan SPSS dapat dilihat pada Tabel 7.
Hasil perhitungan K-means clustering
menujukkan nilai rata-rata lama usaha pada
klaster 1 yaitu 24 tahun, sedangkan klaster 2
yaitu 19,75 tahun. Klaster 1 memiliki lama
usaha yang cukup lama mulai dari tahun
1986 hingga 1997, dibandingkan dengan
klaster 2 yang didirikan mulai dari tahun
1992-2010. Menurut Huang (1998) lama usaha mengacu pada durasi usaha mulai dari
awal sampai masih aktif produksi yang dapat meningkatkan pengalaman kinerja suatu
industri. Menurut Aggarwal dan Aggarwal
(2012), lama usaha menjadi penentu dan
penilaian perkembangan dan pengetahuan
yang sudah didapatkan pihak industri. Semakin lama umur usaha yang dimiliki maka
semakin berpengalaman pula kinerja UKM
yang didapat.
Rata-rata bahan baku pada klaster
1 sebesar 2333 kg/bulan, sedangkan pada
klaster 2 sebesar 733 kg/bulan. Bahan baku
pada klaster 1 cenderung lebih banyak yaitu
sebesar 1500–3000 kg/bulan, dibandingkan
klaster 2 sebesar 500–900 kg/bulan, dikarenakan adanya beberapa pengaruh seperti
jumlah permintaan dan jumlah pendapatan.
Jumlah permintaan pada klaster 1 lebih banyak dengan pendapatan yang sebanding, karena klaster 1 sudah memiliki tingkat pangsa
pasar yang cukup luas seperti wilayah pemasaran yang terdapat baik di dalam kota,
luar kota dan luar pulau dibandingkan
klaster 2. Menurut Aggarwal dan Aggarwal
(2012) bahan baku ditentukan dari aspek
permintaan dan pendapatan. Semakin besar
permintaan dan semakin besar pendapatan
yang dihasilkan, maka bahan baku akan
semakin besar pula. Menurut Kumar et al.
(2010), pertimbangan dalam menentukan bahan baku tidak lepas juga dari tenaga kerja,
mesin dan peralatan yang digunakan.
Rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh klaster 1 sebesar Rp38.333.333,00/
bulan, sedangkan pada klaster 2 adalah
sebesar Rp10.666.666,00/bulan. Pendapatan
yang dihasilkan klaster 1 lebih banyak dikarenakan adanya peningkatan penjualan
produk dibandingkan pada klaster 2. Pen-

109

jualan produk pada klaster 1 sudah banyak
dipasarkan di berbagai daerah bahkan sampai luar pulau dan mini market, sehingga
dapat menunjang tingkat penjualan dan pendapatan yang dihasilkan. Menurut Bonu dan
Motau (2009) pendapatan dari suatu industri
dipengaruhi dari hasil penjualan produk dan
jumlah permintaan konsumen.
Semakin besar jumlah permintaan
pasar, maka semakin besar pendapatan yang
dihasilkan, sedangkan Menurut Cooper
(1984), pendapatan dari suatu usaha dihasilkan jika perbandingan antara kinerja baik
dari produksi dan pemasaran tersebut seimbang, maka menghasilkan pendapatan yang
seimbang. Selain itu, harga jual pun menjadi
pertimbangan karena konsumen lebih menyukai harga yang lebih terjangkau sesuai
dengan kualitas produk yang dihasilkan.
Rata-rata jumlah tenaga kerja pada
klaster 1 sebanyak 10 orang, sedangkan pada
klaster 2 sebanyak 3 orang. Masing-masing
UKM enting geti memperkerjakan warga
yang berada di desa tersebut dan pihak keluarga sendiri. Klaster 1 memiliki jumlah
tenaga kerja yang lebih banyak yaitu 10
orang karena bahan baku yang ditentukan
selama produksi dan permintaan konsumen,
sedangkan tenaga kerja pada klaster 2 ratarata memiliki 3 tenaga kerja. Jumlah tenaga
kerja pada UKM enting geti disesuaikan oleh
bahan baku dan kemampuan pihak UKM
untuk memperkerjakan dengan pendapatan
yang didapatkan. Menurut Doepke dan Zilibotti (2009), tenaga kerja merupakan aspek
penting sebagai penentu keberhasilan suatu
produksi dan usaha, karena tenaga kerja
berfungsi untuk menjadi operator pelaksana proses produksi. Kualifikasi tenaga
kerja yang baik menurut Lubis (2014) adalah
keterampilan kerja yang ulet, pengetahun
dan pengalaman dalam melakukan suatu
proses produksi. Selain itu, pihak UKM dapat bekerja sama kepada pihak pemerintah
untuk memberikan penyuluhan yang tepat
di dalam proses produksi maupun kinerja
UKM secara keseluruhan, misal adanya penyuluhan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) dan Dinas Pertanian.
Rata-rata investasi awal klaster 1 sebesar Rp 56.333.333, sedangkan klaster 2 sebesar Rp 25.000.000. Investasi awal tersebut
digunakan oleh pihak UKM untuk membangun perusahaan didapatkan dari sumber pinjaman serta sumber dari pihak UKM

Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 20 No. 2 [Agustus 2019] 103-114
Analisis Klaster Industri Enting Geti [Permatasari dkk]
sendiri. Beberapa pihak UKM dari klaster 1
maupun klaster 2 mendapatkan modal atau
investasi awal dari penyedia pinjaman yaitu
bank. Pihak UKM meminjam modal kepada bank untuk menjadikan usaha tersebut
berkembang dan ada pula yang mendapatkan investasi awal dengan modal sendiri.
Dilihat dari banyaknya investasi awal yang
dikeluarkan, kedua klaster ini memiliki jenis
usaha yang berbeda yaitu usaha mikro dan
usaha kecil. Klaster 1 termasuk pada jenis
usaha kecil dikarenakan usaha ini memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00.
Menurut Susanto et al. (2017), kriteria usaha
kecil memiliki kekayaan memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai
dengan Rp500.000.000,00 (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha) atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. dilihat dari hasil pendapatan kedua UKM tersebut, rata-rata pendapatannya sejumlah Rp65.000.000,00 yang
jika diakumulasikan dalam tahun mencapai
Rp780.000.000,00/tahun. Klaster 2 memiliki
jenis usaha mikro karena menurut Butarbutar
et al. (2017), jenis usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
Nilai rata-rata penjualan produk
klaster 1 per bulan mencapai 1166 kg/bulan, sedangkan pada klaster 2 mencapai 366
kg/bulan. Penjualan produk pada kedua
klaster tergantung jumlah permintaan konsumen. Klaster 1 memiliki penjualan produk
yang cukup besar dikarenakan tingkat permintaan yang lebih banyak dengan pangsa
pasar yang luas dibandingkan klaster 2. Ada
beberapa faktor untuk meningkatkan penjualan produk adalah dengan memberikan
harga jual yang terjangkau, pelayanan yang
baik dan dilakukan evaluasi secara rutin
oleh pihak UKM (Shibao dan Keyun, 2007).
Konsumen lebih menyukai produk dengan harga jual yang terjangkau dan kualitas
produk yang sesuai. Menurut Fahim et al.
(2006), penjualan produk dapat ditingkatkan
melalui adanya promosi dan inovasi baru
dari pihak industri yang bertujuan agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk
yang disajikan.
Rata-rata aspek perfomance produk
enting geti klaster 1 adalah 3,61, sedangkan
pada klaster 2 yaitu 3,57. Aspek perfomance
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enting geti dinilai dari warna, aroma, rasa,
bentuk dan tekstur produk. Penilaian produk
berdasarkan perfomance pada klaster 1 dan 2
bahwa produk sudah cukup sesuai dengan
keinginan konsumen. Pada umumnya, enting geti memiliki warna cokelat tua yang berasal campuran dari kacang tanah dan gula
merah, memiliki aroma harus, rasa yang manis dan gurih, bentuk kotak atau bulat dan
tekstur yang keras. Produk enting geti klaster
1 dan memiliki kriteria yang sama akan tetapi ada beberapa UKM yang hanya menyediakan variasi bentuk kotak. Menurut Meal et al.
(2007), perfomance dari suatu produk dapat
dinilai dari bentuk fisik yang unik dan kreatif. Hal tersebut dapat menarik konsumen
untuk membeli produk dan menjadi daya
tarik tersendiri bagi konsumen karena secara
fisik, konsumen akan menilai produk tersebut sudah memuaskan atau belum. Menurut
Yoon dan Lilien (1985), perfomance berkaitan
dengan aspek fungsional dari produk dan
merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli
suatu produk. Fungsi dari produk contohnya
produk makanan, dapat dilihat secara fisik
dan organoleptik untuk menarik kepuasan
konsumen. semakin baik perfoma yang diciptakan produk tersebut makan konsumen
akan semakin tertarik untuk membelinya.
Rata-rata aspek durability pada klaster
1 adalah 3,66, sedangkan pada klaster 2 adalah 3,70. Nilai pada klaster 1 dan 2 tidak
memiliki selisih yang jauh, sehingga nilai
ketahanan produk enting geti baik klaster
1 dan 2 sudah sesuai keinginan konsumen.
Aspek durability pada produk enting geti
dinilai dari masa berlaku produk dan tingkat ketahanan produk terhadap ketengikan. Produk enting geti yang dimiliki oleh
klaster 1 dan 2 memiliki daya tahan produk
yang cukup lama yaitu mulai dari 3 bulan
sampai 1 tahun. Menurut Fahim et al. (2006)
daya tahan dari suatu produk dapat dilihat
pada masa berlaku yang bersifat lama atau
tidak lama. Menurut Nilasari dan Istiatin
(2015), konsumen lebih menyukai produk
yang memiliki daya tahan lama agar dapat
dikonsumsi kapan saja. Tingkat ketengikan
adalah seberapa tengik produk yang dihasilkan mengingat bahan baku enting geti
yang cepat sekali rusak. Menurut Bertin et al.
(2010), produk yang baik berasal dari bahan
baku yang baik juga. Salah satu aspek yang
menjadikan bahan baku dapat dinilai baik
adalah bahan baku yang memenuhi kriteria
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dan cara bahan baku diperlakukan sebelum
diolah, seperti cara penyimpanan dan pemilihan bahan.
Rata-rata aspek features pada klaster 1
adalah 4,15, sedangkan pada klaster 2 adalah
3,72. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen
memberi pernyataan bahwa fitur yang diberikan produk enting geti pada klaster 1 sudah sesuai dan pada klaster 2 cukup sesuai.
Features dapat dilihat dari segi kemasan
produk dan kesesuaian produk tidak mengandung minyak. Fitur yang disajikan oleh
klaster 1 sudah sesuai karena cara penyajian produk dalam kemasan sudah bersifat
informatif, terdiri dari label kemasan yang
memberikan informasi nama atau merk,
bahan baku, masa berlaku, cara penyimpanan, dan nama industri yang mengolah,
sedangkan pada klaster 2 bersifat kurang
informatif dan hanya mencantumkan merk
produk dan bahan baku yang digunakan.
Kemasan yang dipakai kedua klaster adalah kemasan plasti polypropylene, dimana
kemasan ini adalah kemasan plastik yang
tidak mudah bocor dan tidak mudah robek.
Kesesuaian produk dinilai dari produk yang
diberikan tidak mengandung minyak berlebih, sehingga produk tidak mudah rusak dan
tengik. Klaster 1 dan 2 memiliki produk enting geti yang sesuai dan tidak mengandung
minyak berlebih baik pada produk maupun
kemasan. Menurut Griffiths et al. (2008) features adalah aspek penunjang suatu produk
seperti kemasan dan harga yang diberikan.
Kemasan yang baik adalah kemasan yang
memiliki informasi lengkap. Menurut Bertin et al. (2010), untuk meningkatkan kualitas fitur produk dapat dengan cara inovasi
produk melalui pembaharuan bentuk dan
kemasan, evaluasi kesesuaian produk yang
dihasilkan dan memberikan informasi yang
lengkap pada kemasan.
Rata-rata aspek conformance to specification produk enting geti klaster 1 adalah
3,98, sedangkan klaster 2 adalah 3,72. Aspek
conformance to specification dinilai berdasarkan pada spesifikasi dan komposisi produk
yang sesuai dengan keinginan konsumen.
Klaster 1 memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan penilaian yang didapatkan oleh
klaster 2 sehingga produk pada klaster 1 sudah memenuhi kriteria dan sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan. Aspek tersebut
juga dapat dilihat dari seberapa besar cacat produk yang dihasilkan dan diterima
oleh konsumen. Spesifikasi dan komposisi

111

produk enting geti pada umumnya berupa
karakteristik sebagai makanan ringan yang
dapat di akses oleh semua kalangan konsumen, berupa produk makanan dengan
harga terjangkau dan awet serta komposisi
yang sesuai. Menurut Baresa et al. (2016),
conformance to specification dapat dilihat dari
karakteristik dasar sebuah produk apakah
produk tersebut sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan konsumen atau belum.
Menurut Tenner dan Detoro (1992), untuk
meningkatkan conformance to specification
khususnya pada produk makanan adalah
dengan cara pemberian tester kepada konsumen sehingga konsumen dapat menilai
dan memberikan pendapat tentang produk
tersebut.
Analisis selanjutnya adalah analisis uji t yang digunakan untuk mengetahui
perbedaan antara 2 klaster. Hasil analisis ttest dapat dilihat di Tabel 8 yang terdiri dari
aspek kinerja UKM mulai dari lama usaha,
bahan baku, pendapatan, tenaga kerja, investasi awal dan penjualan produk. Tabel 8
menunjukkan hasil uji Shapiro Wilk dan Lilliefors. Nilai p-value (Sig) menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan pada kedua klaster.
P-value uji Shapiro wilk menunjukkan nilai sig
pada kedua klaster sama-sama berdistribusi
normal. Hasil analisis t-test pada aspek kualitas
produk klaster 1 dan 2 yang mencakup perfomance, durability, features, dan conformance to
specification dapat dilihat pada nilai p-value (Sig)
Lilliefors menunjukkan adanya perbedaan
yang signifikan. P-value uji Shapiro wilk
menunjukkan kedua kelompok sama-sama
berdistribusi normal karna memiliki nilai Sig
0,00. Menurut Yin et al. (2010), t-test berfungsi untuk melihat perbedaan antara beberapa
kelompok dilihat dari 2 uji yang berbeda yaitu uji Shapiro Wilk dan Lilliefors. Menurut
Evans (2008), uji Lilliefors adalah pengujian
yang melihat sebesar signifikasi perbedaan
antara kelompok 1 dengan kelompok lainnya
dilihat dari nilai p-value lebih kecil atau lebih
besar dari 0,05. Jika nilai lebih kecil maka
terjadi perbedaan yang signifikan, jika nilai
lebih besar maka tidak terjadi perbedaan
antar kelompok. Uji Shapiro Wilk digunakan
untuk mengetahui normalisasi dalam independent t-test. Jika nilai p-values (Sig) lebih
dari 0,05 maka nilai tersebut normal.
Perbedaan antara Klaster 1 dan Klaster 2
Berdasarkan hasil pengelompokkan
6 UKM melalui analisis klaster, didapatkan

Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 20 No. 2 [Agustus 2019] 103-114
Analisis Klaster Industri Enting Geti [Permatasari dkk]
beberapa perbedaan antara klaster 1 dan 2
yaitu:
1. Klaster 1 terdiri dari 3 UKM yaitu UKM
Kuda Terbang, UKM Mas Puri, dan
UKM Rita Puri Asli, memiliki tingkat
kinerja UKM (lama usaha, bahan baku,
pendapatan, investasi awal, tenaga kerja,
dan penjualan produk) yang lebih baik.
Begitu pula dengan kualitas produk (perfomance, durability, features, dan conformance to specification) yang baik. Kinerja
UKM dan kualitas produk pada klaster 1
jauh lebih maju karena pengalaman dan
produk yang sudah tersebar luas hingga
luar pulau. Klaster 2 terdiri dari 3 UKM
yaitu UKM Wina Puri, UKM Sumber
Rejeki dan UKM Kapal Layar, memiliki
tingkat kinerja UKM (lama usaha, bahan
baku, pendapatan, investasi awal, tenaga kerja, dan penjualan produk) dengan
penilaian yang kurang memuaskan dan
tidak sebagus UKM klaster 1. Begitu pula
dengan kualitas produk (perfomance, durability, features, dan conformance to specification) yang masih kurang memuaskan.
2. UKM klaster 1 memiliki jenis usaha kecil
karena memiliki kekayaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00
sampai dengan Rp500.000.000,00 (tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha) atau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp300.000.000,00
sampai
dengan
paling
banyak
Rp2.500.000.000,00 UKM klaster 2 memiliki jenis usaha mikro karena jenis usaha
mikro memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp50.000.000,00 (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha) atau
memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp300.000.000,00.
3. Standar produk yang dimiliki oleh UKM
klaster 1 sampai saat ini hanya memiliki
nomor P-IRT. Pengendalian mutu pada
UKM klaster 1 mulai dilakukan namun
tidak secara berkala karena keterbatasan
ilmu dan pengetahuan dari pihak UKM.
UKM klaster 2 sampai saat ini belum
memiliki standar yang resmi, hanya pada
UKM Mas Puri saja yang sudah memiliki
nomor P-IRT. Beberapa UKM lainnya belum
memiliki standar resmi karena keterbatasan
dana, pengetahuan dan mutu produk yang
dihasilkan.
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Implementasi Manajerial Pada Klaster 1
dan Klaster 2
Berdasarkan dari hasil perhitungan
analisis klaster yang didapatkan 2 kelompok
UKM yaitu klaster 1 dan 2 memiliki jenis
usaha yang berbeda dengan kekurangan dan
kelebihan yang berbeda.
1. Implementasi Manajerial Klaster 1
Klaster 1 terdiri dari 3 UKM yaitu UKM
Kudat Terbang, UKM Mas Puri, dan
UKM Rita Puri dengan jenis usaha kecil. UKM tersebut memiliki kinerja UKM
dan kualitas produk yang jauh lebih
baik daripada klaster 2 karena dari segi
produk, sudah dipasarkan secara luas secara lokal, luar jawa hingga mini market.
Akan tetapi masih belum adanya asosiasi
atau kerja sama antar UKM. Pihak UKM
dapat berkontribusi untuk mendapatkan
informasi lebih yang bekerjasama antar
UKM dan pihak pemerintah. Asosiasi
UKM sangat berguna untuk menjaring
ilmu dan informasi terlebih dalam hal
modernisasi teknologi (mesin dan peralatan). Selain itu adanya evaluasi berkala
dari pihak UKM untuk mempertahankan
kinerja UKM yang bagus dengan penerapan SOP kerja maupun standar kerja.
2. Implementasi Manajerial Klaster 1
Klaster 2 terdiri dari 3 UKM yaitu UKM
Wina Puri, UKM Sumber Rejeki dan
UKM Kapal Layar yang memiliki jenis
usaha mikro. UKM tersebut termasuk
pada golongam usaha yang masih baru
berdiri. Kinerja UKM pada klaster 2
masih cukup kurang dan pemasaran
produk yang masih dipasarkan secara
lokal saja. Kualitas produk yang masih
belum ada dan masih belum memiliki
nomor P-IRT. Pihak UKM dapat bekerjasama dengan pihak UKM lainnya
untuk bertukar informasi dan membangun asosiasi yang dibawahi oleh pihak
pemerintah yang berfungsi untuk memberikan penyuluhan terkait pengetahuan
mengenai teknologi sampai produk.
Pihak UKM dapat disarankan untuk
pengajuan nomor P-IRT bersama pihak
pemerintah, perbaikan teknologi (mesin
dan peralatan) yang masih tradisional
dan memperbaiki kinerja UKM dengan
cara penerapan SOP kerja dan standar
produk.
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SIMPULAN
Penentuan klaster UKM enting geti
dibagi menjadi 2 klaster yaitu klaster 1 dan
klaster 2. Klaster 1 terdiri dari UKM Kuda
Terbang dan UKM Rita Puri, sementara
pada klaster 2 terdiri dari UKM Mas Puri,
Wina Puri, Sumber Rejeki, dan Kapal Layar.
Klaster 1 termasuk pada jenis usaha kecil sedangkan klaster 2 termasuk pada jenis usaha
mikro. Klaster 1 memiliki kondisi kinerja
UKM dan kualitas produk yang lebih bagus
daripada klaster 2. Secara garis besar, klaster
1 memiliki kinerja UKM yang dinilai sudah
sesuai karena kinerja UKM pada klaster 1
lebih maju dan baik daripada klaster 2. Kulitas produk yang dihasilkan oleh klaster 1
pun sudah sesuai menurut 4 kriteria dimensi
kualitas yang juga sudah memiliki standar
nomor P-IRT dibandingkan kualitas produk
klaster 2. Oleh karena itu perlu adanya asosiasi dan bantuan kerja sama dari pihak
pemerintah untuk memberikan penyuluhan
dan informasi kepada pihak UKM terkait kinerja UKM dan kualitas produk.
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