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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan hidayah-Nya
sehingga Kajian tentang Manual Model Pelaksanaan Kebijakan Industri
Rumahan melalui Cluster Makanan dan Minuman di Kota Cimahi dapat
selesai.
Dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat hendaknya dilakukan
dengan melihat potensi lokal wilayah, sehingga program yang baik untuk
dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan ekonomi lokal untuk
penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan kajian di Kota Cimahi,
dalam rangka mengembangkan suatu model industri rumahan melalui
Cluster makanan dan minuman, sehingga model tersebut dapat menjadi
acuan daerah lain.
Kami mengucapkan terima kasih kapada semua pihak, yang telah
menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktu, sehingga Kajian tentang
Manual Model Pelaksanaan Kebijakan Industri Rumahan melalui Cluster
Makanan dan Minuman di Kota Cimahi dapat tersusun. Kritik dan saran
untuk perbaik kajian ini sangat kami harapkan.
Jakarta, Desember 2015
Plt. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

Siti Khadijah Nasutian
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa berkat
rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan laporan akhir Model
Pengembangan Industri Rumah Tangga dengan pengalaman terbaik (best
practice) di Sentra Susu Sapi dan Produk Olahan Susu Sapi Cipageran
Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. Tidak lupa disampaikan terimakasih
yang sebesar – sebesarnya kepada Bappeda Bidang Ekonomi, Sarjana
Masuk Desa (SMD), Diskopindagtan, BPMPPKB Kota Cimahi, para dosen
dari Unpad serta STIE Ekuitas Bandung.
Pembangunan sentra di Cipageran dimulai atas keprihatinan terhadap
tingginya angka kemiskinan hususnya dikalangan para petani dan peternak
di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Lebih lanjut, teridentifikasi bahwa
potensi nilai tambah yang lebih tinggi berada pada sektor peternakan
hususnya ternak sapi perah. Perlu disusun sebuah strategi yang tepat
untuk kemudian dapat memperbaiki taraf kehidupan para peternak dan
warga secara umum di Cipageran serta mampu menjadi salah satu pusat
produk unggulan Kota Cimahi maupun Provinsi Jawa Barat.
Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang
lengkap untuk mengidentifikasi ‘sakit’ (masalah) yang banyak dihadapi
oleh para peternak untuk kemudian dicarikan ‘obat‘ (solusi) untuk masalah
yang ada. Melalui analisis yang tepat juga disusun sebuah strategi berupa
hilirisasi pada sektor peternakan di Kota Cimahi hususnya di RW 12, 19 dan
21 Kelurahan Cipageran Kota Cimahi.
Melalui analisis data didukung oleh observasi dan kumunikasi yang intensif
dengan para peternak dan para stakeholder yang potensial untuk terlibat
dalam upaya pengembangan sentra tersebut maka disusunlah rencana
program dan kegiatan pengembangan sentra. Teridentifikasi kurang lebih
25 (dua puluh lima) pihak yang terlibat dalam pengembangan sentra.
Melihat kompleksitas dan dinamisnya upaya pengembangan sentra maka
dipelukan perencanaan yang matang dan terkonsep dengan baik untuk
kemudian dieksekusi sesuai dengan peran masing-masing pihak.
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Pengalaman pengembangan industri rumahan di Sentra Susu Sapi dan
Produk Olahan Susu Sapi Cipageran tidak hanya mencakup aspek ekonomi
yang meliputi aspek kewirausahaan, teknis produksi dan pemasaran tetapi
lebih jauh dari pada itu mencakup pemberdayaan dan upaya penggalian
budaya lokal (kearifan lokal), peningkatan modal sosial dan tata kelola
dalam berkomunitas dan bermasyarakat. Pencapaian secara ekonomi
terlihat dari meningkatnya kualitas dan harga susu murni, penyerapan susu
murni untuk diolah menjadi kurang lebih 13 (tiga belas) produk turunan
yang dilakukan umumnya oleh ibu – ibu rumah tangga. Hasilnya hingga
sekarang ini telah kurang lebih 10% susu segar yang diolah menjadi berbagai
macam produk turunan susu sapi dan terjadi peningkatan pendapatan
hingga 50% dibandingkan ketika hanya memelihara sapi perah saja.
Semoga upaya pengembangan sentra ini dapat menjadi contoh model
pelajaran untuk mengembangkan potensi lokal lainnya di daerah-daerah
yang berbeda dengan modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing
program.

Cimahi, Desember 2015
Penulis

Elivas, SE, GDpl, MSc
NIP. 19790409 200501 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Dalam kurun waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Kota Cimahi telah
mencapai hasil pembangunan yang mengesankan ditunjukan oleh
tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah berada
di atas rata-rata provinsi Jawa Barat (Bappeda Kota Cimahi 2013). Akan
tetapi dari tiga komponen pembentukan IPM tersebut ternyata indeks
kemampuan daya beli (purchasing power parity) merupakan komponen
teredah. Lebih lanjut, berdasarkan tingkat atau status kesejahteraan
keluarga dapat diketahui bahwa keluarga miskin di Kota Cimahi banyak
tersebar di kelurahan Cimahi Utara (39,1%) diikuti oleh Kecamatan Cimahi
Selatan (30,7%) dan terakhir Kecamatan Cimahi Tengah (30,2%).
Jika dihubungkan dengan struktur ekonomi kota, di mana wilayah utara
kota banyak yang didominasi oleh wilayah pertanian, maka disinyalir
kemiskinan banyak terjadi dikalangan para petani. Sementara itu
kemunculan angka keluarga miskin yang cukup mengherankan terjadi di
daerah selatan kota, sebab walaupun terdapat banyak aktivitas industri
tetapi pada daerah ini banyak terdapat angka kemiskinan. Tampaknya
keberadaan pabrik-pabrik di selatan belum mampu secara langsung
memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan khususnya bagi
pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengan (UMKM) maupun tenaga kerja lokal
di bagian selatan kota.
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TABEL 1
DISTRIBUSI KELUARGA MISKIN KOTA CIMAHI
Kode Kecamatan * Status Kesejahteraan Crosstabulation
Count

Status Kesejahteraan

Wilayah

Kecamatan

2

3

Utara

3188

3152

3094

9434

Tengah

2149

2479

2646

7274

Selatan

2651

2435

2325

7411

7988

8066

8065

24119

Total

% Status Kesejahteraan

Wilayah

Kecamatan

Total

1

1

2

3

Total

Utara

13,2

13,1

12,8

39,1

Tengah

8,9

10,3

11,0

30,2

Selatan

11,0

10,1

9,6

30,7

33,1

33,4

33,4

100,0

Total
Sumber: Bappeda 2013, Data PPLS 2011

Berdasarkan angka kemiskinan, konsentrasi kemiskinan tertinggi terdapat
di Kelurahan Cibeureum (11,27%) diikuti oleh Kelurahan Melong (10,36%)
dan Kelurahan Cipageran (10,21%) dan Kelurahan Cibabat (10,18%). Dari
data ini tampak bahwa bahwa wilayah selatan dan utara kota memang
memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Fakta ini juga menunjukan bahwa
penduduk miskin banyak terdapat di daerah-daerah pinggiran kota dan
bukan di daerah tengah kota.
Selanjutnya jika angka kemiskinan dirinci berdasarkan kelurahan
(Bappeda: 2013) sebagaimana ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut
bahwa konsentrasi kemiskinan tertinggi di wilayah utara kota terletak
pada Kelurahan Cipageran:
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TABEL 2
DISTRIBUSI ANGKA KEMISKINAN BERDASARKAN KELURAHAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KELURAHAN
MELONG
CIBEUREUM
CIBEBER
LEUWIGAJAH
UTAMA
BAROS
SETIAMANAH
PADASUKA
KARANGMEKAR
CIMAHI
CIGUGUR TENGAH
CIBABAT
CITEUREUP
CIPAGERAN
PASIRKALIKI
TOTAL

TOTAL
10771
11719
5465
7304
5399
3110
4962
7769
2624
3058
9811
10586
7828
10616
2943
103965

%
10,36
11,27
5,26
7,03
5,19
2,99
4,77
7,47
2,52
2,94
9,44
10,18
7,53
10,21
2,83
100,00

Melihat kenyataan ini maka dalam upaya pengembangan ekonomi
masyarakat hendaknya dilakukan dengan melihat potensi lokal wilayah,
sehingga program yang baik untuk dilakukan adalah dengan melakukan
pengembangan ekonomi lokal yang pro terhadap kemiskinan.
Masalah kemiskinan pada rumah tangga yang mengandalkan pada mata
pencaharian pada sektor pertanian dan pada wilayah tertinggal (di utara
kota) cenderung sangat mendasar. Oleh karenanya maka Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Keluarga Berpendapatan Rendah akan berfokus
kepada upaya pengembangan wilayah (lokal) di wilayah utara Kota Cimahi
terutama dalam hal peningkatan mata pencaharian pada sektor pertanian.
Sebagai upaya mendongkrak Indeks Daya Beli, maka Pemerintah Kota
Cimahi berusaha untuk memanfaatkan segenap potensi lokal wilayahnya.
Setelah mengembangkan 4 klaster industri unggulan yaitu Klaster Industri
Makanan dan Minuman (Mamin/kuliner), Klaster Industri Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT/fashion), Kaster Industri Kerajinan (craft) dan Klaster Industri
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Telematika, kini Kota Cimahi berusaha membreak down pengembangan
klaster-klaster tersebut ke dalam sentra-sentra berbasis potensi lokal atau
yang selanjutnya dikenal sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal.
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah sebuah konsep/pendekatan
di mana Pemerintah Daerah bersama-sama dengan mitra lokal (Ormas,
swasta, dan NGO) menciptakan suatu lingkungan usaha yang lebih baik
melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berperan
dalam menumbuhkan perekonomian dan menciptakan kesempatan kerja
sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Untuk mempertajam konsep maka Bappeda Kota Cimahi telah menginisiasi
pembangunan sentra-sentra melalui pilot project pengembangan Sentra
Keripik Pedas di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah.
Dengan memperoleh pengalaman model pengembangan Sentra Keripik
Pedas Jl. Kademangan Kota Cimahi maka sejak Januari 2014 Bappeda Kota
Cimahi mulai menginisiasi identifikasi potensi dan penyusunan action plan
pengembangan Sentra Susu Sapi di Kelurahan Cipageran.
Pelaksanaan
perencanaan
pengembangan
ekonomi
keluarga
berpendapatan rendah ini akan terpadu menitik beratkan kepada rencana
pengembangan Sentra Susu Sapi di Kota Cimahi, tepatnya di Kelurahan
Cipageran Kota Cimahi. Adapun pertimbangan utama mengapa berfokus
di Cipageran adalah karena pada daerah ini terdapat banyak keluarga
miskin dengan mata pencaharian petani atau buruh tani. Diharapkan
dengan mengembangkan pertanian berbasiskan agrobisnis (sentra produk
pertanian) akan dapat mengentaskan kemiskinan struktural di Cipageran.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi perjalanan perencanaan,
penelitian dan pelaksanaan pengembangan industri rumahan pada
kawasan dengan banyak terdapat keluarga berpendapatan rendah di
Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. Laporan ini disusun atas prakarsa
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia.
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1.3

MANFAAT

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk
mengembangkan model pengembangan industri rumahan dengan
menggunakan pendekatan sentra dan klaster industri. Diharapkan melalui
laporan ini pengalaman pengembangan sebuah klaster dapat direplikasi di
daerah lainnya sesuai dengan potensi lokal masing-masing daerah.

1.4

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA CIMAHI

Konsep/pendekatan di mana Pemerintah Daerah bersama-sama dengan
mitra lokal (Ormas, swasta, dan NGO) menciptakan suatu lingkungan usaha
yang lebih baik melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan sektor
swasta berperan dalam menumbuhkan perekonomian dan menciptakan
kesempatan kerja sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat.
Dalam definisi tersebut ada 3 kata kunci yang dapat diambil, yaitu :
1. Kerja sama antar semua komponen;
2. Pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;
3. Lingkungan usaha yang kondusif.
Mengembangkan sektor/kegiatan ekonomi berdasarkan lokasi
karena setiap wilayah tidak memiliki potensi yang sama dan memiliki
karakteristiknya sendiri-sendiri. Syarat Utama: ada POTENSI AWAL
terutama SDM, pengetahuan dan kebudayaan yg diekploitasi bersumber
atau dipahami oleh penduduk lokalnya.
Konsep PEL memadukan pendekatan sektoral dan lokasi (tempat/locus).
Pengembangan ekonomi dengan melihat jenis dan lokasi usaha disebut
pendekatan klaster industri. Telah teridentifikasi 4 (empat klaster) industri
potensial yang dapat dikembangkan di Kota Cimahi di antaranya adalah:
a. Klaster industri Tekstil dan Produk Tekstil;
b. Klaster industri Makanan dan Minuman;
c. Klaster industri Kerajinan;
d. Klaster industri Telematika (IT dan animasi).
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Adapun dasar hukum yang dipakai dalam mengembangkan sebuah sentra
adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 23 tahun 2005 yang
menyatakan bahwa sentra industri adalah pusat kegiatan dengan produk
unggulan sejenis. Sentra industri merupakan bagian dari klaster Industri.
Selanjutnya sentra adalah jaringan industri (ada sektor utama, bahan baku,
teknologi dan terjadinya pengembangan rantai nilai).Syarat sebuah sentra
adalah minimal terdapat 20 pelaku usaha dengan produk sejenis (Pasal 5).
Sebuah klaster tidak mungkin berkembang tanpa didukung sentra UKM
yang kuat dan hubungan antara sentra dan klaster adalah sebagai berikut:
Gambar 1
Hubungan Antara Sentra dan Klaster Industri

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLASTER
Andalkan
Inovasi
Manajemen
Mutu

Tergantung
Positioning pasar,
Standar manajemen
mutu
Variasi kegiatan,
Usaha besar
sebagai
“Lokomotif”
Pemasaran
Via
Perantara
SENTRA

Andalkan
SDA, SDM
tradisional
Tergantung
PEMDA
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KLASTER
MAJU

KLASTER
DINAMIS
KLASTER
PEMULA

Sinergitas
antar industri,
antar daerah

Sinergi intern
klaster, dominasi
yang besar

Mulai kerjasama
antara kegiatan

Sumber: Risfan Munir, 2007

Andalkan
KEMITRAAN

BAB II
POTENSI SOSIAL EKONOMI SENTRA
SUSU SAPI DAN PRODUK OLAHAN
SUSU SAPI CIPAGERAN

2.1

POTENSI SOSIAL EKONOMI

Berdasarkan data PDRB Kelurahan di Kota Cimahi tahun 2002, 2009 dan
2012 (BPS Kota Cimahi: 2002; 2009; dan 2012) teridentifikasi bahwa subsektor Pertanian yang berkembang cukup pesat di Kota Cimahi adalah
sub-sektor Peternakan dan Produk turunannya dengan lokasi di Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Lebih lanjut jika diperdalam dengan
menggunakan Data Sensus Ekonomi tahun 2006 dan Sensus Pertanian
tahun 2013 (BPS Kota Cimahi: 2010 dan 2013) dan laporan Bidang Pertanian
Diskopindagtan tahun 2013 (Diskop Cimahi: 2013) maka diketahui,
lebih detail lokasi dan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan.
Berdasarkan data di Kota Cimahi terdapat kurang lebih 800 (delapan
ratus) ekor sapi perah dan sapi potong. Memperhatikan pertumbuhan
populasi dan nilai tambah (added value) maka ternak yang sangat potensial
dikembangkan adalah Sapi Perah dengan lokasi konsentrasi (36%) budi
daya sapi perah terletak di 3 (tiga) Rukun Warga (RW) yaitu RW 12, 19 dan
21 dengan kapasitas produksi susu segar diperkirakan sekitar 1.500 liter
per hari.

2.1.1 SURVEI POTENSI SOSIAL - EKONOMI CALON SENTRA SUSU SAPI
DAN PRODUK OLAHAN SUSU SAPI DI KELURAHAN CIPAGERAN
Pada masa awal rencana pengembangan sentra dilakukan observasi
lapangan untuk memastikan potensi berdasarkan data aggregate.
Dengan seringnya dilakukan kunjungan dan berdialog dengan para
peternak secara informal mulai dapat teridentifikasi beberapa
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masalah awal. Dari sekitar 4 kali wawancara maka kemudian
disusunlah sebuah kuesioner penggalian potensi sosial ekonomi
wilayah calon sentra. Seluruh kuesiner disusun oleh Bappeda Kota
Cimahi.
Kemudian pada bulan Agustus 2014 Bappeda Kota Cimahi telah
melakukan survey identifikasi potensi sosial ekonomi (sosek) calon
sentra dan telah berhasil mencocokkan data makro dengan data
mikro di lapangan dan menetapkan lokasi pusat budidaya di RW
19 Kelurahan Cipageran. Dengan berkolaborasi bersama berbagai
pemangku kepentingan maka pengembangan Sentra Susu Sapi
akan dilakukan berdasarkan pendekatan pengembangan komunitas
dan wilayah. Bersama-sama melibatkan sekitar 54 peternak
sapi perah, fasilitator Sarjana Masuk Desa (SMD), praktisi dunia
pendidikan (Fakultas Peternakan Unpad, Fakultas Manajemen
Teknologi Pertanian Unpad, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
EKUITAS Bandung), Bappeda Kota Cimahi dan Diskopindagtan Kota
Cimahi mulai mencoba mengembangkan sentra ini hingga mampu
menghubungkan rantai nilai mulai dari hulu (budi daya) hingga hilir
(produk turunan susu sapi).

2.1.2 KOORDINAT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) KANDANG
Pengambilan koordinat GIS dilakukan dengan tujuan untuk
menetapkan batas wilayah daerah yang dapat ditetapkan sebagai
sentra atau pusat pengembangan sapi perah dan produk olahan
susu sapi di Kelurahan Cipageran. Adapun hasil sebaran kandang
sapi perah di Kelurahan Cipageran adalah terletak di tiga Rukun
Warga yaitu RW 12, 19, dan 21. Hasil pengambilan koordinat kandang
sapi ini ternyata konsisten dengan data dari Diskopindagtan Kota
Cimahi. Melihat sebaran kandang sapi nampak bahwa konsentrasi
tertinggi berada di RW 19 Kelurahan Cipageran. Hasil ploting juga
sesuai dengan data makro ekonomi dan data dari Diskopindagtan
Kota Cimahi harus kemudian dipadukan dengan data potensi
sosial budaya karena pembangunan aspek inilah yang justru dapat
menjadi dinamisator percepatan capaian keberhasilan sentra susu
dan olahan susu Cipageran Kota Cimahi.
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Gambar 2
Plot GIS Kandang Sapi Perah
RW 19

RW 21

RW 12

2.2

PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan sebagai upaya untuk menentukan arah strategi
pengembangan sentra dan mengidentifikasi masalah bisnis yang ada pada
lokasi calon sentra. Pengolahan data dilakukan melalui metode kuantitatif
dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan berusaha
berternak sapi perah di Kota Cimahi (Kelurahan Cipageran).
Variabel-variabel independen yang kami uji keberpengaruhannya terhadap
keuntungan adalah jumlah betina laktasi, dummy RW 19, dummy olahan
susu, dummy kelompok aktif, dan interaksi antara olahan susu dan jumlah
betina laktasi.
Jumlah betina laktasi, dimaksudkan untuk melihat pengaruh banyaknya
sapi perah yang dimiliki peternak sapi perah terhadap keuntungan yang
dapat diperoleh.
Dummy RW 19, dimaksudkan untuk melihat pengaruh wilayah terhadap
keuntungan. Dalam kasus ini, RW 19 adalah rukun warga yang paling
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banyak terdapat peternak sapi perah dibandingkan rukun warga lainnya,
serta mereka sudah berkelompok. Jadi, kami ingin melihat pengaruh
wilayah terhadap keuntungan.
Dummy olahan susu, ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh
pengolahan susu terhadap keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam
kuisioner, hanya ada jawaban ya atau tidak, maka kami membuatnya
menjadi variabel dummy.
Dummy kelompok aktif, variabel ini kami ambil dari pertanyaan dalam
kuesioner mengenai anggota perhimpunan. Jika, responden merupakan
anggota perhimpunan maka kami beri nilai 1 dan 0 untuk lainnya. Hal
ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh keaktifan responden menjadi
anggota perhimpunan terhadap keuntungan yang dapat diperoleh.
Interaksi antara olahan susu dan jumlah betina laktasi, dimaksudkan
untuk melihat pengaruh ketika responden melakukan pengolahan susu
kemudian ditunjang dengan banyaknya sapi betina laktasi yang dimiliki
terhadap keuntungan yang dapat diperoleh. Adapun data yang digunakan
adalah data setelah perubahan.
2.2.1 Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan rumusan masalah, berikut akan dijelaskan aplikasi
teknik regresi logaritma-linear dalam mengetahui keadaan usaha
Ternak Susu Sapi dalam pengembangan Sentra Susu Sapi di Kota
Cimahi. Data yang digunakan adalah data kuesioner pengembangan
sentra susu sapi yang bersumber dari survei potensi sentra susu sapi
Cipageran Kota Cimahi.
Uji Kualitas Instrumen
Dalam pembahasan kali ini akan dilihat kualitas dari instrumeninstrumen yang telah disusun oleh tim Bappeda Kota Cimahi.
Sebelum memulai pengujian-pengujian seperti uji kualitas instrumen,
uji hipotesis, dan uji asumsi klasik, ditetapkan bahwa nilai α (taraf
signifikansi) yang digunakan adalah sebesar 5% = 0,05.
Uji Validitas
Hal pertama yang dilakukan untuk mengetahui keadaan usaha
ternak susu sapi di Kota Cimahi ini adalah dengan mencari validitas
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setiap butir soal yang diberikan kepada responden. Jadi, pada bagian
perhitungan validitas ini kami mencari pertanyaan-pertanyaan yang
valid untuk dijadikan bahan untuk penelitian.
Disini, kami memperoleh sangat sedikit jumlah variabel valid. Selain
itu, variabel dependen yang akan kami uji pun ternyata tidak valid.
Oleh karena itu, kami melakukan survei kembali untuk menanyakan
beberapa pertanyaan yang akan kami gunakan dalam analisis regresi.
Setelah data terkumpul, kami melakukan uji validitas kembali. Kini,
variabel-variabel yang kami uji sudah valid. Sehingga, kami dapat
melakukan uji kualitas instrumen.
Untuk perhitungan validitas ini kami menggunakan Microsoft Excel
dan software SPSS versi 20. Adapun hasil pengujian validitas sebagai
berikut.
Tabel 3
Hasil Uji Validitas
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VARIABEL YANG VALID
LUAS TANAH
BETINA LAKTASI
PEMILIK DAN PEKERJA
PRODUKSI PAGI
PRODUKSI SORE
PENGELUARAN PAKAN
PENGELUARAN OBAT
BIAYA1
PENDAPATAN1
KEUNTUNGAN SMOOTHING 1
IB
PAKAI EMBER
OLAHAN SUSU
SUMBER INFO TERNAK
JANGKAUAN PENJUALAN CIMAHI
ANGGOTA PERHIMPUNAN
CARA MEMPEROLEH PAKAN
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NO
18
19

VARIABEL YANG VALID
FREKUENSI PERKEMBANGAN POLITIK
HUBUNGAN DENGAN TETANGGA SEKITAR PERUSAHAAN

Uji Reliabilitas
Setelah melakukan uji validitas, kami melakukan uji kualitas
instrumen kedua yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini, kami
menggunakan software SPSS versi 20. Adapun hasil pengujiannya
adalah sebagai berikut
Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
,715
105
Dari output tabel di atas, diketahui nilai Alpha sebesar 0,715,
kemudian nilai ini kita bandingkan dengan rtabel dengan nilai N=51
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh rtabel = 0,2759. Maka, dapat
diperoleh kesimpulan bahwa α=0,715> rtabel =0,2759 artinya butir-butir
soal pada kuesioner pengembangan sentra susu sapi kota Cimahi
dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul
dalam penelitian.
2.2.2 Pemilihan Variabel Penelitian
Kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut. Untuk memilih variabelvariabel yang dijadikan pusat penelitian, dilakukan rapat bersama tim
Bappeda Kota Cimahi. Dalam rapat ini, kami menentukan variabelvariabel independen yaitu pendapatan, biaya, dan keuntungan.
Kemudian, mengelompokan variabel-variabel dependen untuk
diujikan bersama variabel independen. Kemudian, diperoleh data
pengelompokan sebagai berikut:
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Tabel 5
Pemilihan Variabel untuk Penelitian
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KETERANGAN (VARIABEL
INDEPENDEN)
LUAS TANAH
BETINA LAKTASI
PEMILIK DAN PEKERJA
PENGELUARAN PAKAN
PENGELUARAN OBAT
IB
PAKAI EMBER
OLAHAN SUSU
SUMBER INFO TERNAK
JANGKAUAN PENJUALAN CIMAHI
ANGGOTA PERHIMPUNAN
CARA MEMPEROLEH PAKAN
FREKUENSI PERKEMBANGAN POLITIK
HUBUNGAN DENGAN TETANGGA
SEKITAR PERUSAHAAN

DEPENDEN
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1
BIAYA1
BIAYA1
BIAYA1
KEUNTUNGAN1, BIAYA1
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1, BIAYA1
KEUNTUNGAN1
KEUNTUNGAN1

Uji Asumsi Dasar
Setelah melakukan uji kualitas instrumen, selanjutnya dilakukan uji
asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan
uij lineritas.
Uji Normalitas
Uji asumsi dasar yang pertama dilakukan adalah uji normalitas.
Hipotesis yang diuji dalam uji normalitas adalah:
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:
- Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak
- Jika nilai signifikansi >0,05 maka H0 diterima
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Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi
20, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Unstandardized
Residual
51
0E-7
,63049916
,160
,081
-,160
1,141
,148

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikasi
yang diperoleh adalah sebesar 0,148. Artinya, nilai signifikansi
=0,148>0,05=5%= taraf signifikansi. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa data yang kita gunakan untuk penelitian ini berdistribusi
normal. Kemudian, karena nilai residual untuk variabel dependen
menunjukkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal maka
dapat dilakukan uji prasyarat kedua yaitu uji homogenitas.
Uji Homogenitas
Uji asumsi dasar yang kedua adalah uji homogenitas. Hipotesis yang
akan diuji dalam uji homogenitas adalah
H0 : Varian dari kelompok keuntungan dan kelompok jumlah betina
laktasi adalah sama.
H1 : Varian dari kelompok keuntungan dan kelompok jumlah betina
laktasi adalah tidak sama.
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas
adalah

14

- Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak
- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima
Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS
versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 7
Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
ln_keuntungan
Levene Statistic
,991

df1

df2

Sig.

3

44

,406

Berdasarkan output SPSS versi 20 diatas diketahui bahwa nilai
signifikansi variabel Keuntungan yang ditranformasi kedalam
bentuk logaritma natural terhadap jumlah sapi betina = 0,406 > 0,05.
Artinya data tersebut mempunyai varians yang sama.
Uji Linieritas
Setelah asumsi homogenitas dipenuhi, kemudian dapat dilanjutkan
uji asumsi dasar ketiga yaitu uji linearitas. Hipotesis yang akan diuji
dalam uji linearitas adalah :
H0 : Terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel
keuntungan dengan jumlah betina laktasi
H2 :

Tidak terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel
keuntungan dengan jumlah betina laktasi

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas
adalah:
- Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak
- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima
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Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi
20, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 8
Hasil Uji Linearitas
ANOVA Table

(Combined)
Linearity
Between
ln_
Deviation
keuntungan Groups
from
* BETINA_
Linearity
LAKTASI
Within Groups
Total

Sum of
Squares

df

Mean
Square

12,351

6

2,058

10,334

1

2,016

5

,403

17,860

44

,406

30,211

50

F

Sig.

5,071 ,000

10,334 25,459 ,000
,994

,433

Dari output diatas, diperoleh nilai signifikasi = 0,433. Artinya, nilai
signifikasi = 0,433 > 0,05 = taraf signifikasi. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel
keuntungan dan variabel jumlah sapi betina.
Uji Hipotesis
Uji asumsi dasar yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji
linearitas telah terpenuhi, maka kini barulah dapat dilakukan uji
hipotesis. Dalam bagian ini, dilakukan pemodelan yang digunakan
untuk melihat hubungan linier antara variabel keuntungan sebagai
variabel dependen terhadap variabel jumlah betina laktasi, dummy
RW 19, dummy olahan susu, dummy kelompok aktif, dan interaksi
antara olahan susu dan jumlah betina laktasi sebagai variabel
independen.
Untuk variabel dummy RW 19, diberi nilai satu jika responden berada
di RW 19, dan nol untuk responden yang berada di RW 12 dan RW
21. Untuk dummy olahan susu, diberi nilai satu jika responden
melakukan pengolahan susu sapi (misal membuat youghurt) dan nol
jika responden tidak mengolah susu sapi. Untuk dummy kelompok
aktif, diberi nilai satu jika responden merupakan anggota kelompok
dan aktif, dan diberi nilai nol jika responden bukan merupakan
anggota kelompok dan tidak aktif.
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Adjusted R2
Setelah dipenuhi syarat uji kualitas instrumen dan uji asumsi dasar,
barulah dapat dilakukan uji hipotesis. Uji ini melihat nilai Adjusted
R2 karena analisis yang digunakan ada regresi berganda. Hasil
perhitungan Adjusted R2 dapat dilihat pada Model Summary pada
output software SPSS versi 20. Dalam penelitian ini menggunakan 51
responden, kemudian diperoleh hasil sebagai berikut
Tabel 9
Hasil Adjusted R2
Model Summary
Model
1

R
,737a

R
Square
,543

Adjusted
R Square
,492

Std. Error of
the Estimate
,55393

Change Statistics
R Square
Change

F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

,543

10,691

5

45

,000

a. Predictors: (Constant), OLAH SUSU LAKTASI, DKELAKTIF, BETINA_LAKTASI, DRW19, DOLAHAN
SUSU

Berdasarkan tabel “Model Summary” dapat disimpulkan bahwa
jumlah betina laktasi, wilayah, pengolahan susu, keaktifan responden
dalam perhimpunan, dan jumlah betina laktasi yang kemudian
susunya diolah berpengaruh sebesar 49,2% terhadap keuntungan,
sedangkan 50,8% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diteliti.
Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama
variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang
akan diuji dalam hal ini adalah
H0 :

Secara bersama-sama jumlah betina laktasi, wilayah,
pengolahan susu, keaktifan responden dalam himpunan,
dan jumlah sapi laktasi yang susunya kemudian diolah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan

H1 :

Secara bersama-sama jumlah betina laktasi, wilayah,
pengolahan susu, keaktifan responden dalam himpunan, dan
jumlah sapi laktasi yang susunya kemudian diolah berpengaruh
secara signifikan terhadap keuntungan
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Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah
- Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak
- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima
Uji hipotesis F dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi
20. Dalam penelitian ini terdapat 50 responden, kemudian diperoleh
hasil sebagai berikut:
Tabel 10
Hasil Uji F
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Regression

16,403

5

3,281

10,691

,000b

Residual

13,808

45

,307

Total

30,211

50

a. Dependent Variable: ln_keuntungan
b. Predictors: (Constant), BETINA_LAKTASI, DRW19, DKELAKTIF, DOLAHANSUSU,
OLAHSUSULAKTASI

Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dengan df = 50, dalam kolom
nilai signifikasi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 (dengan
pembulatan otomatis oleh software SPSS versi 20). Artinya nilai
signifikansi = 0,000 ≤ 0,05 = taraf signifikasi, sesuai dengan dasar
pengambilan keputusan ditolak. Maka, dapat disimpulkan Secara
bersama-sama jumlah betina laktasi, wilayah, pengolahan susu,
keaktifan responden dalam himpunan, dan jumlah sapi laktasi yang
susunya kemudian diolah berpengaruh secara signifikan terhadap
keuntungan.
Uji T
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji
dalam hal ini adalah
H0 :
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Salah satu atau lebih dari variabel jumlah betina laktasi, wilayah,
pengolahan susu, keaktifan responden dalam himpunan,
dan jumlah sapi laktasi yang susunya kemudian diolah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan

H1 :

Jumlah betina laktasi berpengaruh secara signifikan terhadap
keuntungan

H2 :

Wilayah berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan

H3 :

Pengolahan susu berpengaruh secara signifikan terhadap
keuntungan

H4 :

Keaktifan responden dalam himpunan berpengaruh secara
signifikan terhadap keuntungan

H5 :

Jumlah sapi laktasi yang susunya kemudian diolah berpengaruh
secara signifikan terhadap keuntungan

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah:
Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 diterima
Uji hipotesis t dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi
20, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 11
Hasil Uji t
Coefficientsa
Model

Unstandardized
Coefficients
B

1

Std. Error

(Constant)

13,398

,182

BETINA_LAKTASI

,224

,043

Standardized
Coefficients

T

Sig.

73,568

,000

5,264

,000

Beta
,559

DRW19

,506

,177

,310

2,853

,007

DOLAHANSUSU

-3,641

1,252

-,918

-2,908

,006

DKELAKTIF

,271

,169

,172

1,600

,117

OLAHSUSULAKTASI

,670

,265

,803

2,531

,015

a. Dependent Variable: ln_keuntungan

Hasil uji t dilihat dalam tabel Coefficient dalam kolom nilai signifikasi
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
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Tabel 12
Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial
HIPOTESIS

PERNYATAAN

NILAI
SIGNIFIKANSI

H1

Variabel jumlah betina laktasi
berpengaruh secara signifikan
terhadap keuntungan

0,015

H2

Variabel wilayah berpengaruh
secara signifikan terhadap
keuntungan

0,006

H3

Variabel pengolahan susu
berpengaruh secara signifikan
terhadap keuntungan

0,007

H4

Variabel keaktifan responden
dalam perhimpunan tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap keuntungan

0,117

H5

Variabel jumlah betina laktasi
yang kemudian susunya diolah
berpengaruh secara signifikan
terhadap keuntungan

0,000

KETERANGAN

H0 ditolak
H1 diterima
H0 ditolak
H2 diterima
H0 ditolak
H3 diterima
H0 diterima
H4 ditolak
H0 ditolak
H5 diterima

Uji Asumsi Klasik
Setelah uji t, uji F, dan perhitungan adjusted R2, harus dipenuhi
pula asumsi asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut antara lain tidak
boleh terjadi autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas.
Setelah asumsi-asumsi klasik terpenuhi maka barulah dapat
disimpulkan regresi yang kita modelkan dapat digunakan.
2.2.3 Uji Autokorelasi
Asumsi klasik pertama yang harus dipenuhi adalah tidak adanya
autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan
melihat tabel 13 untuk menentukkan keputusan. Uji Autokorelasi
ini menggunakan software SPSS versi 20. Sehingga, diperoleh hasil
sebagai berikut.

20

Tabel 13
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb

Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

1

,737a

,543

,492

,55393

Change Statistics
R
Square
Change

F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

,543

10,691

5

45

,000

DurbinWatson
2,021

a. Predictors: (Constant), OLAHSUSULAKTASI, DKELAKTIF, BETINA_LAKTASI, DRW19, DOLAHANSUSU
b. Dependent Variable: ln_keuntungan

Dari tabel di atas diperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,021.
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan D-W hitung berada
diantara 1,3431 dan 2,6569, maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi autokorelasi. Sehingga, uji autokorelasi terpenuhi.
2.2.4 Uji Multikolinearitas
Setelah uji autokorelasi terpenuhi, selanjutnya dilakukan uji
multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas,
dapat dilihat dari nilai Value Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan
keputusannya adalah sebagai berikut. (Wijaya, 2009:119)
- Apabila nilai VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinearitas
- Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas
Uji multikolinearitas menggunakan software SPSS versi 20. Sehingga,
diperoleh hasil sebagai berikut.
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Tabel 14
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Model
(Constant)

1

B

Std. Error

13,398

,182

Standardized
Coefficients

t

Sig.

73,568

,000

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

BETINA_LAKTASI

,224

,043

,559

5,264

,000

,899

1,112

DRW19

,506

,177

,310

2,853

,007

,861

1,162

DOLAHANSUSU

-3,641

1,252

-,918

-2,908

,006

,102

9,819

DKELAKTIF

,271

,169

,172

1,600

,117

,880

1,137

OLAHSUSULAKTASI

,670

,265

,803

2,531

,015

,101

9,904

a. Dependent Variable: ln_keuntungan

Dari hasil output data diperoleh bahwa semua nilai VIF < 10. Hal ini
mengartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga, uji
multikolinearitas terpenuhi.
Uji Heterokedastisitas
Uji asumsi klasik yang terakhir dilakukan adalah uji heterokedastisitas.
Hipotesis yang diuji dalam uji heterokedastisitas adalah :
H0 :

Tidak terjadi heterokedastisitas

H1 :

Terjadi heterokedastisitas pada variabel jumlah betina laktasi

H2 :

Terjadi heterokedastisitas pada variabel wilayah

H3 :

Terjadi heterokedastisitas pada variabel pengolahan susu

H4 :

Terjadi heterokedastisitas pada variabel keaktifan responden
dalam perhimpunan

H5 :

Terjadi heterokedastisitas pada variabel jumlah sapi laktasi
yang susunya kemudian diolah

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas
adalah:
- Jika nilai signifikansi 0,05 maka H0 ditolak
- Jika nilai signifikansi 0,05 maka H0 diterima

22

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan software
SPSS versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut.

2.3

HASIL PENGOLAHAN DATA

Setelah dilakukan uji validitas maka disusunlah persamaan regresi dengan
hasil sebagai berikut:
Tabel 16
Hasil Uji Regresi Keuntungan
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Model

B

Std. Error

,458

,126

BETINA_LAKTASI

,031

,030

DRW19

-,149

,123

DOLAHANSUSU

-,327

,868

(Constant)

1

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,624

,001

,159

1,066

,292

-,185

-1,210

,233

-,167

-,376

,708

Beta

DKELAKTIF

-,131

,117

-,168

-1,114

,271

OLAHSUSULAKTASI

-,031

,183

-,077

-,172

,865

a. Dependent Variable: RES3

Hasil uji heterokedastisitas dilihat dalam tabel Coefficient dalam kolom nilai
signifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Tabel 17
Hasil Pengujian Heterokedastisitas
HIPOTESIS

PERNYATAAN

NILAI
SIGNIFIKANSI

H1

Tidak terjadi heterokedastisitas
pada variabel jumlah betina
laktasi

0,292

H2

Tidak terjadi heterokedastisitas
pada variabel wilayah

0,233

H3

Tidak terjadi heterokedastisitas
pada variabel pengolahan susu

0,708

KETERANGAN

H0 diterima
H1 ditolak
H0 diterima
H2 ditolak
H0 diterima
H3 ditolak
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H4

Tidak terjadi heterokedastisitas
pada variabel keaktifan
responden dalam perhimpunan

0,271

H5

Tidak terjadi heterokedastisitas
pada variabel jumlah betina
laktasi yang kemudian susunya
diolah

0,865

H0 diterima
H4 ditolak
H0 diterima
H5 ditolak

Setelah semua uji dilakukan yaitu uji kualitas instrumen yang terdiri dari uji
validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas,
uji homogenitas, dan uji linearitas, uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F,
dan adjusted R2 , serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi,
uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Maka, diperoleh model
persamaan regresi pada kasus ini adalah :

di mana :
Y

: Keuntungan
: Jumlah betina laktasi
: Dummy RW 19
: Dummy keaktifan anggota perhimpunan
: Dummy pengolahan susu
: Jumlah betina laktasi yang kemudian susunya diolah

Interpretasi :
-

Konstanta
Nilai rata-rata β0 , artinya jika variabel bebas lain sama dengan nol maka
keuntungan rata-rata antilog Rp13,398,00.

-

Jumlah betina laktasi (X1) terhadap keuntungan (Y)
Nilai koefisien jumlah betina laktasi untuk variabel X1 sebesar 0,224. Hal
ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan jumlah betina laktasi satu
satuan atau satu ekor sapi maka variabel keuntungan akan naik sebesar
0,224 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi
adalah tetap.
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-

Dummy RW 19 (D1) terhadap keuntungan (Y)
Regresi jika responden merupakan warga RW 19 :
1

Jadi, jika responden merupakan warga RW 19, rata-rata keuntungan
adalah

Kemudian, besar nilainya tergantung nilai dan
Regresi jika responden bukan merupakan warga RW 19 :
0

Jadi, jika responden bukan merupakan warga RW 19, rata-rata
keuntungan adalah:

Kemudian, besar nilainya tergantung nilai
-

Dummy keaktifan anggota perhimpunan (D3) terhadap keuntungan (Y)
Regresi jika peternak aktif menjadi anggota perhimpunan :

Jadi, jika peternak melakukan pengolahan susu, rata-rata keuntungan
adalah

Kemudian, besar nilainya tergantung nilai
Regresi jika peternak tidak menjadi anggota perhimpunan :
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Jadi, jika peternak tidak melakukan pengolahan susu, rata-rata
keuntungan adalah

Kemudian, besar nilainya tergantung nilai
-

Dummy pengolahan susu (D2) terhadap keuntungan (Y)
Regresi jika peternak melakukan pengolahan susu :

Jadi, jika peternak melakukan pengolahan susu, rata-rata keuntungan
adalah

Kemudian, besar nilainya tergantung nilai
Regresi jika responden tidak melakukan pengolahan susu :

Jadi, jika peternak tidak melakukan pengolahan susu, rata-rata
keuntungan adalah:

Kemudian, besar nilainya tergantung nilai
-

Jumlah betina laktasi yang kemudian susunya diolah (
keuntungan (Y)

) terhadap

Nilai koefisien jumlah betina laktasi yang kemudian susunya diolah
sebesar 0,670. Hal ini mengandung arti bahwa
untuk variabel
setiap kenaikan jumlah betina yang kemudian susunya diolah satu
satuan maka variabel keuntungan akan naik sebesar 0,670 dengan
asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
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Setelah mengolah data sentra susu sapi Cipageran kota Cimahi diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
a. Berdasarkan output SPSS pada data kuesioner Sentra Susu Sapi di
kelurahan Cipageran kota Cimahi dengan menggunakan teknik regresi
log-lin diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

Di mana :
Y

: Keuntungan
: Jumlah betina laktasi
: Dummy RW 19
: Dummy keaktifan anggota perhimpunan
: Dummy pengolahan susu
: Jumlah betina laktasi yang kemudian susunya diolah

b. Ketika jumlah betina laktasi yang dimiliki oleh pengusaha ternak
sapi perah bertambah/meningkat maka akan berpengaruh terhadap
meningkatnya keuntungan peternak sapi perah.
c. Peternak sapi perah yang bertempat tinggal di RW 19 memiliki
keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan peternak sapi
perah yang berada di RW 12 dan 21.
d. Peternak sapi perah yang menjadi anggota paguyuban atau
perhimpunan dan aktif mengikuti kegiatannya maka akan memiliki
keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak
mengikuti paguyuban atau perhimpunan.
e. Peternak sapi perah yang melakukan pengolahan susu sapi akan
memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan dengan peternak sapi
perah yang tidak mengolah susu sapi.
f. Lebih lanjut Bappeda Kota Cimahi direncanakan akan melakukan
survey identifikasi potensi sosial ekonomi (sosek) calon sentra
dan telah berhasil mencocokan data makro dengan data mikro di
lapangan dan menetapkan lokasi pusat budidaya di RW 19 Kelurahan
Cipageran. Dengan berkolaborasi bersama-sama berbagai pemangku
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kepentingan maka pengembangan Sentra Susu Sapi akan dilakukan
berdasarkan pendekatan pengembangan komunitas dan wilayah.
Bersama-sama melibatkan sekitar 54 peternak sapi perah, fasilitator
Sarjana Masuk Desa (SMD), praktisi dunia pendidikan (Fakultas
Peternakan Unpad, Fakultas Manajemen Teknologi Pertanian Unpad,
dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS Bandung), Bappeda Kota
Cimahi dan Diskopindagtan Kota Cimahi juga akan mulai mencoba
mengembangkan sentra ini hingga mampu menghubungkan rantai
nilai mulai dari hulu (budi daya) hingga hilir (produk turunan susu sapi).
g. Upaya pengembangkan sentra inipun diharapkan akan membuahkan
hasil dengan terus tumbuhnya komunitas-komunitas peternak dan
kelompok pengolah susu sapi.
Gambar 3
Perempuan Pengolah Susu Sapi di Cipageran

Telah lahir produk seperti sabun susu, youghurt, kerupuk susu, karamel
susu dan masih banyak lagi. Upaya pengembangan usaha produktif ini
akan banyak dilakukan oleh pihak suami (laki-laki) di sektor hulu berupa
budidaya beternak dan oleh para perempuan, istri atau ibu rumah
tangga peternak di sektor hilir.
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Gambar 4
Sapi Perah di Kelurahan Cipageran

Dengan adanya pemberdayaan ini maka diharapkan akan meningkatkan
kemandirian perempuan dan juga meningkatkan pendapatan keluarga
berdasarkan potensi lokal wilayah RW 12, 19 dan 21 kelurahan Cipageran,
yaitu usaha keluarga berbasis ternak sapi perah.
Gambar 5
Kandang Sapi Perah di Cipageran Kota Cimahi

Bersama dengan dinas teknis terkait maka pada akhir tahun 2014
direncanakan Diskopindagtan Kota Cimahi akan memfasilitasi
komunitas untuk mampu menjual produk-produk olahan susu sapi.
Diharapkan melalui pendampingan dan pemberdayaan kelompok-
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kelompok peternak dan pengolah susu oleh Pemerintah dan penguatan
branding produk “CIPAGERAN” serta kolaborasi dan dampingan dari
dunia pendidikan akan semakin memperkuat jaringan inovasi dan
penyebaran pengetahuan untuk mengolah produk-produk kreatif
olahan susu sapi Kota Cimahi. Produk-produk ini diharapkan akan
dapat dibeli di gerai UMKM Produk Olahan Susu Sapi atau kelompokkelompok pengolah susu secara langsung. Diharapkan pembangunan
rantai nilai dari hulu ke hilir ini akan dapat mampu mengurangi angka
kemiskinan di Kota Cimahi khususnya di Kelurahan Cipageran.

2.4

STRATEGI PENGEMBANGAN SENTRA SUSU SAPI CIPAGERAN

Bagi pemerintah kotaCimahi, terlihat bahwa pusat dari sentra susu sapi
adalah di RW 19 dan paguyuban sapi perah sebaiknya dikombinasikan
dengan pengelolaan produk olahan susu sapi. Jadi, tidak hanya terfokus
kepada budi daya (ternak) sapi saja. Pemerintah dapat mendukung usaha
ternak sapi di Kota Cimahi dengan menambah populasi sapi perah, misalkan
melalui inseminasi buatan atau bantuan anak (pendet) sapi betina.Hasil
regresi logaritma linear yang dilakukan pada data peternak sapi perah di
Kelurahan Cipageran ini tidak melibatkan semua variabel baik kuantitatif
yang diduga mempengaruhi keuntungan.
Gambar 6
Bagan Arah Pengembangan Sentra Susu Sapi Cipageran

Sektor Hulu
Peternakan
Sapi Perah

Sektor Hilir
a. Pengembangan produk
turunan susu sapi
b. Agrowisata, olah raga
dan budaya

Setelah dilakukan analisis ini maka langkah selanjutnya adalah melakukan
konsultasi dengan pihak perguruan tinggi yaitu Fakultas Peternakan
Unpad, Fakultas Teknologi Pertanian Unpad dan sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi EKUITAS Bandung. Langkah selanjutnya adalah menyusun
anggaran pembangunan untuk pengembangan sentra susu di Cipageran.
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BAB III
PENYEBARAN PENGETAHUAN DAN
PENYERAPAN INOVASI

3.1. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
Sesuai dengan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (LED) yang salah
satu komponennya adalah kolaborasi antar banyak pihak maka langkah
penting untuk dapat mengembangkan sentra adalah dengan melakukan
identifikasi para stakeholders yang akan terlihat sesuai dengan konsep
diamond model Porter (1989) untuk mengembangkan sebuah klaster
industri:
Tabel 18
Stakeholder dan Peran Masing-masing Stakeholder
NO

1.

STAKE HOLDERS

PERAN

Bappeda Kota
Cimahi

Penelitian, menyusun grand design, strategi,
publikasi ilmiah, publikasi di media masa termasuk
internet, stakeholders, dan peran masing-masing,
identifikasi program dan kegiatan, hingga
penganggaran, identifikasi budaya lokal, pilot project
branding sentra

Sarjana Masuk
desa (SMD)

Ketua sentra, Koordinator gerai, sentra dan
kelompok-kelompok peternak dan pengolah susu
sapi, pendamping wirausaha kelompok-kelompok,
memberi pelatihan teknis kepada peternak dan
pengolah susu sapi, menjembatani komunikasi
dengan pemerintah daerah, pusat dan perguruan
tinggi serta komunitas lainnya, memberi masukan
teknis kepada pemerintah, perguruan tingggi
dan komunitas-komunitas, serta monitoring
keberlangsungan usaha di sentra susu sapi dan
produk olahan susu sapi dan branding Cipageran
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NO
3.
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STAKE HOLDERS

PERAN

Diskopindagtan
Kota Cimahi

Bidang Pertanian
dan Peternakan

Pembinaan pada sektor hulu peternakan seperti
peningkatan pengetahuan SDM mengenai masalah
pakan, penyakit, inseminasi buatan, manajemen
kandang, pengetahuan mengenai penyakit
dan pengetahuan pengobatan, promosi dan
pemanfaatan limbah serta bantuan peralatan sesuai
kebutuhan peternak

Bidang Koperasi
dan UMKM

Pembinaan pada sektor hilir melalui peningkatan
pengetahuan SDM tentang pengolahan produk
turunan susu sapi, aspek kelembagaan kelompok
dan sentra, pendirian pra-koperasi, penyediaan
sarana dan prasarana gerai, bantuan alat-alat
produksi sederhana untuk pengolahan produk
olahan susu sapi, pengembangan kemasan produk,
promosi, pemberian fasilitas uji standar gizi dan
kadarluarsa

4.

Bagian
Administrasi
Perekonomian
pada Setda Kota
Cimahi

Penetapan Perwal mengenai klaster-klaster ekonomi
dan sentra-sentra potensial di Kota Cimahi

5.

Dinas Peternakan
provinsi Jawa
Barat

Pembinaan teknis peternak, promosi dan monev
terhadap kinerja Sarjana Masuk desa (SMD)

6.

Dinas koperasi
dan UMKM
Provinsi Jawa
Barat

Penyaluran Anggaran bantuan Provinsi, mendorong
lahirnya wirausahawan, promosi, dan Monev
bantuan Provinsi Jabar tahun 2014/2015

7.

Dinas
Perindustrian
Provinsi Jawa
Barat

Peningkatan pengetahuan mengenai standar
keamanan produksi

8.

Dinas Kesehatan
Kota Cimahi

Pelatihan dan fasilitasi Halal

NO

STAKE HOLDERS

PERAN

Fakultas
Peternakan
Unpad

Penelitian, KKN Mahasiswa dan pelatihan-pelatihan
manajemen kandang, memotong kuku, pakan

Fakultas
10. Teknoloagi
Pertanian UNPAD

Penelitian dosen, narasumber pengolahan susu sapi
menjadi hampir 10 produk turunan olahan susu sapi
serta KKN mahasiswa di sentra dan pendampingan
kelompok/komunitas, bantuan kemasan, mendesain
kemasan, serta membuka jaringan bisnis dengan
pihak luar

9.

11.

Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi
(STIE) Ekuitas
Bandung

Penelitian dosen, pelatihan kewirausahaan,
pembukuan (keuangan) menghitung biaya
produksi dan keuntungan, membantu design,
menghubungkan dengan Bank BJB Jabar Banten
untuk akses CSR, KKN mahasiswa di sentra,
pendampingan kelompok/komunitas, bantuan
kemasan, mendesain kemasan, serta membuka
jaringan bisnis dengan pihak luar

12.

Komunitas/
paguyuban/
kelompok (10
kelompok
pengolah susu
sapi, 3 kelompok
peternak sapi,
1 komunitas
Forum kemitraan
Ekonomi Lokal
Kota Cimahi

Wadah mengorganisir kegiatan kurang lebih 13
kelompok usaha dan menjadi saluran komunikasi
dengan komunitas luar lainnya pada tingkat kota
seperti dengan gerai-gerai produk UMKM di Kota
Cimahi, Pusat Oleh-oleh Kota Cimahi, belajar best
practice dari anggota komunitas lainnya yang telah
lebih dahulu berhasil misal dalam hal pemasaran dan
kemasan

13.

Universitas
Pasundan
Bandung

Fasilitasi uji kandungan Gizi dan kadaluarsa

14. BP Pom
15.

Bank Jabar
Banten

16. PKBM

Masukan teknis design untuk ruang produksi dan
penerbitan sertifikat Makanan dalam (MD)
Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR)
Pembinaan kewirausahaan dan kemampuan tulis
membaca anggota sentra yang belum melek aksara
dan promosi produk
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NO

STAKE HOLDERS

PERAN

17.

Kementrian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Pendampingan kepada sentra, pengurus sentra
yaitu Sarjana Masuk Desa (SMD), promosi,
kemasan, jalur komunikasi dengan Bappeda Kota
Cimahi, menetapkan Cimahi sebagai pilot project
pengembangan industri rumahan di Provinsi Jawa
Barat

18.

Kementerian
Pertanian RI

Penyaluran dan pembinaan Sarjana Masuk Desa,
promosi, dan monitoring sentra

20. BPPT Nasional

Penelitian, pendampingan sentra, peningkatan SDM
Sarjana Masuk Desa, penyelenggaraan Technopark,
inkubasi bisnis, promosi, bantuan mesin, peralatan
yang dibutuhkan oleh sentra atau kelompokkelompok

21.

Penjualan susu sapi, penyediaan obat dan inseminasi
buatan, pakan dan kredit

KUD Sarwamukti

Balai Pelatihan
22. Pertanian
Lembang

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM
Peternak

Ahli Branding
Masukan untuk branding dan logo Sentra Cipageran
(design
23.
komunikasi visual) dan grafis
dan IT
Pengusaha
Youghurt di
24.
sekitar Kota
Cimahi
25.
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Ahli antropologi
dan budaya

Membagi pengetahuan dan melakukan makloon
atau sub-kontrak
Penguatan branding (place branding)

3.2. PENGEMBANGAN KOMUNITAS
Upaya pengembangkan sentra inipun sudah mulai membuahkan hasil
dengan terus tumbuhnya komunitas-komunitas peternak dan kelompok
pengolah susu sapi. Telah lahir produk seperti sabun susu, yoghurt,
kerupuk susu, karamel susu dan masih banyak lagi. Pada akhir tahun
2014 Diskopindagtan Kota Cimahi telah mulai memfasilitasi komunitas
untuk mampu menjual produk-produk olahan susu sapi. Diharapkan
melalui pendampingan dan pemberdayaan kelompok-kelompok peternak
dan pengolah susu oleh Pemerintah dan penguatan branding produk
“CIPAGERAN” serta kolaborasi dan dampingan dari dunia pendidikan
akan semakin memperkuat jaringan inovasi dan penyebaran pengetahuan
untuk mengolah produk-produk kreatif olahan susu sapi Kota Cimahi.
Produk-produk ini dapat dibeli di gerai UMKM Produk olahan Susu Sapi
atau kelompok-kelompok pengolah susu secara langsung.
Sebagai arah pengembangan sentra maka disusun visi dan misi sentra
sebagai berikut:

VISI
Meningkatkan kesejahteraan peternak dan kelompok peternak sapi
perah di Kelurahan Cipageran yang berbasis ekonomi koperasi untuk
kepentingan bersama.

Misi
1. Meningkatkan harga jual susu sapi perah melalui peningkatan kualitas
susu;
2. Perbaikan tatalaksana pemeliharaan peternakan sapi perah yang
berbasiskan pengetahuan dan teknologi, meliputi tatalaksana kandang,
talaksana pakan, tatalaksana reproduksi, tatalaksana produksi dan
recording;
3. Menambah pengetahuan dan penerapan Good farming Practices;
4. Menjadi sentra atau pusat pengolahan susu di Kota Cimahi yang sesuai
dengan Good Manufacturing Process;
5. Menjadi sentra atau pusat oleh - oleh Cimahi yang berbahan dasar susu;
6. Menjadi penyedia produk olahan yang sehat;
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7. Menjadi tempat tujuan agrowisata dibidang susu;
8. Membangkitkan jiwa wirausaha bagi peternak sapi perah pada
khususnya dan masyarakat Cipageran pada umumnya.

Nama Perusahaan

:

Sentra Susu Cipageran

Tanggal Berdiri

:

29 Desember 2014

Jenis Usaha

:

Produk hasil olahan susu sapi Cipageran

Alamat
:
		

Jl. Karya Bakti RT 03/21 Kelurahan Cipageran 		
Cimahi Utara

Telepon

0822 1637 8829

:

Email
: rinarosdianasmdwp@gmail.com 			
		sentrasusuCipageran@gmail.com
Fanpage

:

sentra hasil olahan susu Cipageran

Instagram

:

sentra_susu_Cipageran

Jenis produk
:
		
		

Yoghurt, karamel, dodol susu, kerupuk susu,		
sabun susu, rangginang susu, Seroja susu, Kefir,
kerupuk bayam susu
Upaya pengembangan Sentra Susu Sapi
Cipageran mulai membuahkan hasil dengan
terus tumbuhnya komunitas-komunitas peternak
dan kelompok pengolah susu sapi. Pada saat ini
terdapat 10 (sepuluh) kelompok hasil olahan
susu di Cipageran. Kelompok dan hasil olahannya
yaitu sebagai berikut:
1.
Kelompok Umi Berkah (KPSP Berkah
Darunni’mah) dengan hasil olahan susu berupa
yoghurt 300 ml kemasan botol kaca, yoghurt
120 ml kemasan cup, yoghurt 200 ml kemasan
botol plastik, yoghurt lilin, dan Kacida (Karamel
Cipageran Beda).
2.
Kelompok Cipageran Ayu dengan hasil
olahan susu berupa sabun susu zaitun extra
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sereh, sabun susu zaitun extra madu, dan
sabun susu zaitun extra melati.
3. Kelompok ICipa dengan hasil olahan susu
berupa kerupuk susu original, kerupuk susu
pedas, es krim, dan sutik (susu cistik).
4. Kelompok Chrisant dengan hasil olahan susu
berupa kerupuk susu bayam dan kerupuk
susu cintrong.
5. Kelompok Ayam dengan hasil olahan susu
berupa kerupuk susu bayam dan kerupuk
susu mentah.
6. Kelompok Mawar bodas dengan hasil olahan
susu berupa Sutik (Susu cistik).
7. Kelompok Sapi Mandiri dengan hasil olahan
susu berupa yoghurt cup 100ml,125 ml,150 ml,
200 ml; yoghurt botol plastik 300 ml; dan yoghurt lilin.
8. Kelompok Tekad Mandiri dengan hasil olahan susu berupa rangginang
susu, kerupuk susu original, kerupuk susu pedas, dan dodol susu.
9. Kelompok Seroja Susu dengan hasil olahan susu berupa seroja susu.
10. Kelompok Melati (Ridho) dengan hasil olahan susu berupa kumakbok
dan sukong.
Pada akhir tahun 2014, Diskopindagtan Kota Cimahi mulai memfasilitasi
komunitas yang ada di Cipageran untuk mampu menjual produk-produk
olahan susu sapi. Diharapkan melalui pendampingan dan pemberdayaan
kelompok-kelompok peternak dan pengolah susu oleh Pemerintah
dan penguatan branding produk “CIPAGERAN” serta kolaborasi dan
pendampingan dari dunia pendidikan melalui Technopark Cimahi akan
semakin memperkuat jaringan inovasi dan penyebaran pengetahuan
untuk mengolah produk-produk kreatif olahan susu sapi Kota Cimahi.
Produk-produk ini dapat dibeli di gerai UMKM Produk olahan Susu Sapi
atau kelompok-kelompok pengolah susu secara langsung.
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3.3

KOMUNIKASI DAN MEDIA KOMUNIKASI SENTRA

Penyebaran pengetahuan dan penyerapan inovasi dapat tercapai secara
efektif didalam komunitas-komunitas dengan mengandalkan modal
sosial. Untuk itu maka perlu dianalisis kondisi yang dapat menggambarkan
faktor-fakor yang bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan
komunitas dan penguatan bisnis sentra susu sapi dan olahan susu sapi
Cipageran. Yang menarik adalah ketika mengacu kepada hasil regresi
fungsi logaritma keuntungan adalah signifikannya tanda negative variable
aktif dalam komunitas atau kelompok peternak susu sapi.
Hasil ini dapat menunjukan bahwa tata kelola kelompok-kelompok di
sentra ini tidak berjalan dengan baik (bad governance) sehingga bukannya
mendukung secara positif terhadap peningkatan keuntungan berbisnis
tetapi justru mengurangi keuntungan usaha sapi. Untuk itu perlu diteliti
lebih lanjut faktor apa yang membuat kurang efektifnya modal sosial pada
usaha susu sapi pada saat ini.Untuk itu kemudian dilakukan pengolahan
data untuk fungsi aktif dalam komunitasdengan menggunakan fungsi
logistic diperoleh hasil regresi sebagai berikut:
Tabel 19
Hasil Regresi Binary Model Aktif dalam Kelompok I
PERSAMAAN 1

Keterangan

Βi

Constant

βi

t-Stat

3,595*

8,258

6,192*

-0,82

2,083

-1,011

2,845**

-0,258

0,412

-

-

-

-

-1,141

3,237*

-0,544

1,828

-0,542

1,783

UANGPELICIN
RESIKO

t-Stat
4,3

KOMUNIKASI
PERCAYA

PERSAMAAN 2

Dependent Variable: DAKTIFKEL (Binarylogistic Model), * signifikan pada α = 1%

Tabel 20
Hasil Regresi Binary Model Aktif dalam Kelompok II
PERSAMAAN 3

Keterangan
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Βi

PERSAMAAN 4

t-Stat

βi

t-Stat

Constant

7,232

7,015*

10,675

8,34*

KOMUNIKASI

-1,572

5,102*

-1,714

5,627*

PERSAMAAN 3

Keterangan

Βi

PERSAMAAN 4

t-Stat

βi

t-Stat

PERCAYA

-0,631

2,259

-

-

UANGPELICIN

-

-

-1,316

4,231*

RESIKO

-0,933

4,081*

-1,015

4,684*

Dependent Variable: DKELAKTIF (Binarylogistic Model)

Hasil regresi menunjukkan bahwa selama ini mereka yang aktif dalam
kelompok justru menjadi semakin jarang melakukan komunikasi dengan
sesama peternak yang bukan kelompoknya. Lebih lanjut mereka yang
ikut dan aktif dalam kelompok justru setuju dengan uang pelicin. Hasil
ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa selama ini para peternak
aktif dalam kelompok untuk menerima bantuan-bantuan saja. Tidaklah
mengherankan bahwa selama ini program-program ataupun bantuan yang
diberikan kepada masyarakat cenderung dilakukan untuk kepentingan
proyek saja dan sangat kurang mendatangkan dampak (out come) bagi
pengembangan bisnis.
Rekomendasi yang diberikan bagi pengembangan komunitas di Cipageran
adalah dengan melakukan restrukturasi kelompok-kelompok yang ada dan
lebih mendinamiskan kelompok dengan mengembangkan percontohan
kelompok yang lebih baik dengan menerapkan tata kelola organisasi yang
lebih transparan dan terbuka.
Pengembangan komunitas yang dilakukan sejak ditetapkannya tiga
RW sebagai sentra telah cukup membuahkan hasil. Keberhasilan ini
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

3.4

Peran aktif Sarjana Masuk Desa (SMD)

Peran Sarjana Masuk Desa menjadi sangat penting bagi pengembangan
komunitas-komunitas. Diperlukan kualitas sumebr daya manusia yang baik
yang memiliki jika sosial entrepreneurship sebab dalam kesehariannya
harus mengedepankan pendekatan sosial budaya dan bukan hanya teknis
berternak ataupun kegiatan bisnis saja.
Sebagai bagian dari program Pemerintah Pusat untuk mengembangkan
sektor pertanian di Indonesia, SMDKota Cimahi yang bernama Ibu Rina
Rosdianawati, SP harus masuk ke dalam aspek keseharian kehidupan lokal
untuk bisa menyampaikan pengetahuan teknis beternak dan bisnis.
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Pada perkembangannya SMD menjadi jembatan komunikasi dengan
pemerintah daerah, pusat dan perguruan tinggi serta komunitas lainnya,
memberi masukan teknis kepada pemerintah, perguruan tinggi dan
komunitas-komunitas. Memahami budaya lokal menjadi cara untuk
memasukan konten pengetahuan teknis beternak seperti pada Upacara
Tujuh Bulanan Sapi Dara. Agar peternak mau memperbaiki kandang sapi
dan menggunting kuku sapi maka perbaikan kandang dan pemotongan
kuku sapi dilakukan menjelang upacara adat Bulanan Sapi Dara.
Meningkatnya pengalaman dan pengtahuan teknis dan berwirausaha SMD
telah menghantarkan SMD Kota Cimahi menjadi salah satu SMD terbaik
tingkat nasional dan telah terpilih menjadi peserta technopreneur di Kota
Cimahi bekerjasama dengan BBPT Republik Indonesia.

3.5

Gerai

Rumah Gerai tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan saja tetapi
menjadi tempat berkumpulnya para peternak dan para pengolah susu
sapi untuk berbagi ilmu, pengetahuan maupun informasi dan kendala/
masalah yang dihadapi. Gerai ini pun menjadi tempat bagi pelatihan –
pelatihan dan rapat-rapat koordinasi bagi pengembangan sentra susu
dan produk olahan susu sapi Cipageran. Walaupun demikian, banyak
pihak yang menganggap bahwa fungsi gerai dinilai kurang efektif untuk
menjangkau pembeli dan oleh karenanya banyak pihak yang menyarankan
untuk memindahkan gerai ke pusat Kota. Sangat disayangkan pendapat
ini muncul karena memandang gerai sebagai tempat penjualan saja dan
tidak melihat manfaat dari sisi sosial dan budaya warga di sentra.
Untuk dapat memperluas jangkauan penjualan maka kendala utama harus
diatasi dan kendala utama ini adalah perizinan produk. Perizinan untuk
produk minumandan makanan memiliki standar yang tinggi terutama
produk turunan susu sapi yang rentan terhadap bakteri dan jamur makanan.
Sehingga kurang ramainya penjualan karena lokasi yang terpencil dinilai
kurang tepat sebab masalah utama untuk dapat menembus pasar yang
luas adalah terpenuhinya standar perizinan makanan.
Upaya untuk memenuhi standar makanan ini adalah dengan membangun
tempat produksi yang lebih representatif terutama untuk produk sabun,
yoghurt, susu cair, kefir, dan keju. Jika standar pangan ini dipenuhi maka
dengan gencarnya usaha pemasaran melalui media sosial dan promosipromosi akan meningkatkan penjualan. Hingga pada saat tulisan ini di
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susun upaya untuk mendirikan atau mendistribusikan showcase untuk
produk minuman telah mulai dilakukan dan disayangkan kendala perizinan
masih merupakan ganjalan bagi upaya peningkatan pemasaran. Lebih
lanjut pada akhir tahun 2015 ini melalui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Ekuitas Bandung kelompok pengolah sabun akan menerima bantuan
berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jabar Banten (BJB).
Gambar 7
Plang Gerai Sentra Cipageran

3.6

Tata Kelola Kelompok

Keberadaan kelompok-kelompok dan usaha di Cipageran ini dinilai sangat
dinamis dan menunjukkan trend yang baik. Walaupun terdapat banyak
kendala terutama dalam mengorganisir kerja dalam kelompok-kelompok
tetapi pendamping dari SMD dinilai sangat berhasil melakukan pembinaan.
Menghindari konflik pribadi dan memandang masalah yang muncul sebagai
bagian dari dinamika kelompok menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan
penataan kelembagaan. Akan tetapi keberhasilan penataan kelembagaan
ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan signifikansi aspek
kepemimpinan dari 13 (tiga belas) ketua kelompok yang ada hingga saat
ini.
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Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh SMD Kota Cimahi
cara verbal dinilai kurang tepat ketika hendak melakukan perubahan
kepada kelompok-kelompok. Bahwa teladan dinilai lebih efektif. Pada
kasus untuk medorong keterbukaan Gerai Sentra Cipageran memasang
papan pengumuman sehingga seluruh aktifitas dan rencana kegiatan
kedepannya dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam
upaya pengembangan sentra Cipageran. Upaya lain dilakukan adalah
dengan cara mempublikasikan laporan keuangan dan menempelkannya di
majalah dinding Sentra. Hasil ini telah meningkatkan kesadaran pengurus
kelompok – kelompok sehingga mereka melakukan hal yang sama pada
kelompok-kelompok mereka sendiri. Hasilnya, walau pada tahap awal
terjadi resistensi dari pengurus kelompok-kelompok, telah terjadi dinamika
yang cukup baik mengenai keterbukaan dan tata kelola organisasi pada
kelompok-kelompok yang ada. Anggota kelompok menjadi lebih kritis dan
terlihat tata kelola yang lebih baik mulai mengurangi tindakan-tindakan
rente seekers.

3.7

Arus informasi dan pengetahuan dari eksternal

Inovasi yang diperlukan pada sentra Cipageran adalah inovasi yang bersifat
gradual. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan para pelaku usaha di
sentra yang sangat rendah. Hampir 90% dari 54 peternak berpendidikan
di bawah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bahkan banyak yang tidak
menyelesaikan tingkat Sekolah Dasar.
Oleh karena itu, penyebaran pengetahuan dan inovasi dilakukan melalui
jalur-jalur informal (modal sosial) pada kegiatan-kegiatan keagamaan
ataupun adat. Satu hal yang paling kentara adalah meningkatnya
frekuensi komunikasi di antara para pelaku usaha. Meningkatnya
frekuensi komunikasi menyebabkan meningkatnya frekuensi tatap muka
dan dengan demikian akan meningkatkan tingkat rasa saling percaya.
Alhasil, munculah transaksi-transaksi bisnis, penyebarluasan informasi dan
pengetahuan dilakukan di antara para pelaku usaha.
Hasil pendampingan terhadap upaya hilirisasi sektor peternakan di
Cipageran menunjukan bahwa jenis inovasi yang terbaik adalah inovasi
proses produksi dan bukan pada inovasi produk-produk baru. Mengingat
sudah beragamnya produk yang dihasilkan langkah strategis lanjutan
adalah pemanfaatan teknologi dalam proses berternak dan mengolah
susu sapi di Cipageran. Sayangnya, hingga tulisan ini disusun aspek
legalitas komunitas-komunitas belum seluruhnya tuntas sehingga ketika
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Pemerintah hendak menyalurkan mesin yang dibutuhkan terkendala
karena belum siapnya aspek legalitas kelompok-kelompok.
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BAB IV
BRANDING SENTRA CIPAGERAN

Salah satu aspek penting dalam inovasi proses produksi adalah penetapan
branding. Dalam hal ini branding yang ingin ditonjolkan bukanlah branding
masing-masing kelompok tetapi merupakan branding kawasan. Hal ini
dinilai penting terutama untuk mengindari kanibalisme bisnis tetapi justru
memperkuat identitas sentra penghasil susu dan produk olahan susu sapi.
Untuk melakukan branding ini dibagi ke dalam tiga bagian penting yaitu
penyusunan identifikasi budaya lokal, penyusunan konsep branding, dan
penetapan design akhir.

4.1. KONSEP BRANDING SENTRA CIPAGERAN
Pada tahap awal branding dilakukan brainstorming dengan pengurus
sentra, ahli budaya, narasumber ahli visual grafis, dan beberapa Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bappeda Kota Cimahi dan Diskopindagtan
Kota Cimahi. Hasil diskusi menunjukan perlunya dilakukan penguatan
branding berbasis budaya lokal yang mampu menunjukan ke khasan sentra
dan bukan individu pengusaha atau kelompok pengusaha. Oleh karenanya,
Bappeda Kota Cimahi dan Sarjana Masuk Desa (SMD) mengajukan konsep
awal design branding Sentra Cipageran sebagai berikut:
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Gambar 8
Design Awal Brand Sentra Susu Cipageran

Akan tetapi branding di atas dinilai masih belum mampu menunjukkan
kekhasan budaya lokal, sehingga diputuskan untuk mencari tahu informasi
budaya lokal yang ada pada masyarakat Cipageran. Hasil diskusi bersama
dengan para ketua dan penggiat budaya diketahui bahwa pada RW 21
terdapat kelompok masyarakat yang masih menganut teguh kepercayaan
(agama) Sunda Wiwitan.
Hasil diskusi diperoleh informasi bahwa sistem kepercayaan sunda
Wiwitan yang berada di kelurahan Cipageran ini menganut aliran Sunda
Wiwitan Perjalanan dengan pusat afiliasi di Kecamatan Ciparay Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat. Diperoleh slogan kepercayaan mereka
adalah “Eweuh nu bisa ngaleuwihan pagawean” yang berarti “Tidak ada
yang lebih, selain karya”.
Untuk dapat mewakili konten budaya lokal maka dicari tahu informasi
mengenai warna warna dominan yang sering terlihat dalam upacara
agama Sunda Wiwitan aliran Perjalanan ini. Diperoleh infomasi bahwa
warna-warna dominan yang digunakan adalah Merah, Hitam, Putih
dan Kuning. Selain informasi mengenai warna dominan juga diperoleh
informasi terdapat budaya (kebiasaan) masyarakat lokal melakukan
upacara selamatan 7 bulanan sapi dara yang hamil.
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Menunjukan negara asal

Melihat kekayaan budaya lokal dan kearifan lokal yang ada maka
dilakukanlah perbaikan branding dengan memasukan unsur-unsur warna
merah, hitam, putih dan kuning dan ditambahkan tulisan “INDONESIA”.
Model ini terinspirasi dari model logo sentra susu Le Gruyere di Pegunungan
Alpen Swiss. Selain itu inspirasi untuk branding lokal ini pun diperoleh
melalui praktik Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilakukan di negara
Thailand pada tahun 2010. Penggunaan bahasa/aksara lokal Sunda Wiwitan
(sunda kuno) juga akan digunakan untuk story telling pada kemasan
produk.
Untuk dapat menunjukan nasionalisme dan menyesuaikan dengan
arus globalisasi maka kedepannya produk pada sentra Cipageran akan
menggunakan bahasa nasional dan Inggris untuk pangsa pasar global
(menglobal).
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Gambar 9
Penggunaan Tulisan Lokal dan Bahasa Asing dalam Story
Telling

Langkah strategis lainnya adalah dengan cara menyusun sebuah website
sentra dengan menggunakan Logo branding :
Logo
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konten budaya

konten berbagai produk

Foto produk

Logo branding wilayah

video

dwi bahasa

Konten website termasuk video proses pembuatan (produksi) 3 atau 4
produk unggulan
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Setelah berdiskusi dengan ahli design grafis ternyata logo branding
Cipageran ini dapat dijadikan master untuk branding bagi produk-produk
lainnya. Bentuk brand bisa vertikal atau horizontal disesuaikan dengan
kemasan masing-masing produk. Untuk website selain fitur-fitur di atas
sebaiknya diisi konten:
1. Gambar sebaran GIS kandang (data ada di Bappeda);
2. Jumlah pelaku usaha dan jumlah ternak;
3. Jumlah kelompok pengolah serta gambar foto-foto produk dan alamat
serta nomor kontak;
4. Ada video upacara adat misal untuk tujuh bulanan sapi dara yang hamil;
5. Ada link video untuk proses pembuatan produk-produk unggulan
olahan susu sapi dan terkoneksi langsung dengan youtube.com.
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Gambar 10
Logo Doitung dalam Posisi yang Berbeda-beda Sesuai
Kemasan

Online
shopping
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Gambar 11
Logo Doitung Diikuti oleh Nama (Jenis) Produk

Merek Doi Tung
untuk produk
pakaian

Produk selai kacang Macademia
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Produk kue kering kacang Macademia

Untuk master design akan dilakukan melalui pilot project branding oleh
Bappeda, perencanaannya akan melibatkan ahli antropologi dan budaya
(FIB UNPAD) serta ahli design visual. Diharapkan akan ada 2 atau 3 buah
contoh design dan kemudian disurveikan kepada masyarakat di sentra
terutama para pengolah susu sapi. Design akhir yang akan dipilih adalah
design yang paling banyak dipilih oleh para peternak dan penggiat
pengolah susu sapi. Story telling juga akan disusun termasuk dalam bahasa
asing (Inggris).
Logo (design) ini akan menjadi salah satu bahan untuk penyusunan website
yang akan dilakukan melalui kegiatan agribisnis peternakan. Untuk video
akan dikoordinasikan dengan Kasubid Peternakan pada Diskopindagtan.
Pengambilan video proses pembuatan produk unggulan dan upacara
adat akan dilakukan di sentra serta kelompok yang akan di shooting,
mohon dilihat komponen-komponen pendukung terutama prasarana dan
peralatan. Untuk komponen website diharapkan memakai dua bahasa
yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Terdapat dua pilihan design akhir untuk logo sentra susu dan produk
olahan susu sapi yaitu:
Gambar 12
Pilihan Logo (Place Branding) Sentra Susu Cipageran
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Mengutip Wulandari dkk (2014), sesuai dengan perkembangan jaman,
merek tidak hanya dimiliki oleh sebuah produk atau jasa saja, namun kini
sebuah daerah juga telah memiliki sebuah merek atau yang biasa disebut
dengan Place Branding atau City Branding. menurut Simon Anholt dalam
Moilanen dan Rainisto (2009:7). Lebih lanjut, keputusan pembelian adalah
perilaku konsumen setelah memperoleh informasi mengenai sebuah
produk yang diinginkan serta proses penilaian dan pengambilan keputusan
dengan menetapkan satu pilihan yang dianggap paling menguntungkan.
Dalam dunia pariwisata, keputusan pembelian diasumsikan sebagai
keputusan berkunjung sehingga teori-teori mengenai keputusan
pembelian digunakan juga dalam keputusan berkunjung.

4.2. SURVEI BRANDING SENTRA
Setelah memalui proses rapat beberapa kali dan dilakukan komunikasi
dan konsultasi dengan beberapa pemuka adat Sunda Wiwitan, warga
setempat, ahli antropologi, Sarjana Masuk Desa, dan ahli design dan
IT maka diputuskan dua buah design sentra Cipageran. Diharapkan
melalui proses yang lebih demokratis yaitu dengan cara mensurvei suara
terbanyak pilihan logo sentra maka dapat diketahui pilihan dominan dan
akan ditetapkan sebagai master logo akhir sentra Cipageran.
Diharapkan logo yang mengandung unsur budaya lokal ini akan dipakai
pada semua produk olahan susu sapi Cipageran Kota Cimahi dan mampu
mandatangkan reputasi dan identitas lokal sebagai pembeda dan dengan
daerah penghasil susu lainnya di Indonesia maupun di negara-negara
lainnya. Survei akan dilakukan pada masyarakat Cipageran, khususnya para
peternak dan pelaku pengolah susu sapi Cipageran dengan jumlah sampel
sekitar 50 samapai dengan 100 responden. Logo terpilih akan dicetak
menjadi stiker untuk kemudian ditempelkan pada kemasan – kemasan
produk-produk yang terlanjur sudah ada di Sentra Susu Cipageran dan
dicetak langsung pada kemasan – kemasan baru yang akan datang.

54

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pengembangan industri rumah tangga berbasis pemberdayaan
pada sektor peternakan merupakan proses yang memakan waktu panjang
dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Oleh karenanya, dibutuhkan
kemampuan untuk menganalisis data untuk mengetahui penyebab sebuah
masalah atau fenomena, lalu kemudian dicarikan solusi atau jalan keluar
untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul.
Dengan melakukan identifikasi potensi sosial dan ekonomi maka tergambar
strategi yang dapat dipilih untuk mengembangkan tiga RW di Kelurahan
Cipageran sebagai pusat budidaya dan pengembangan produk-produk
olahan susu sapi. Berdasarkan pengolahan data dan proses pendampingan
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Strategi yang dipilih adalah hilirisasi pada sektor peternakan di Kota
Cimahi. Keuntungan usaha akan semakin tinggi ketika peternak juga
mengolah susu sapi menjadi beberapa produk turunan susu sapi.

2.

Bahwa pengembangan kawasan budidaya peternakan sapi perah di
Kelurahan Cipageran bukanlah sentra semata tetapi karena sudah
terjalinnya aktifitas pada sektor hulu dengan sektor hilirnya maka
dapat dikatakan bahwa pada wilayah Cipageran ini sudah terbangun
sebuah klaster tersendiri yaitu klaster susu sapi (dairy milk) dengan
tingkat tahapan berkembang.

3.

Keuntungan akan semakin tinggi ketika jumlah sapi laktasi
meningkat jumlahnya. Oleh sebab itu, program peningkatan jumlah
sapi perah betina laktasi dinilai sangat penting bagi peningkatan mata
pencaharian para peternak di Cipageran.

4.

Peran modal sosial sangat penting dalam penyebaran pengetahuan
dan peningkatan inovasi terutama pada produk-produk olahan susu
sapi Cipageran. Pengetahuan dan informasi dapat didistribusikan
dan didesiminasikan dalam kelompok-kelompok atau paguyuban
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yang dikelola dengan baik melalui prinsip tata kelola yang baik (good
governance).
5.

Bahwa penting untuk mengidentifikasi peran masing-masing
stakeholder yang akan terlibat dan menyusunnya dalam kerangka
kerja minimal satu tahun

6.

Peran kepemimpinan dan social entrepreneurship sangat penting
dan salah satu kunci keberhasilan program pengembangan sentra ini
adalah kemampuan mengidentifikasi para gate keepers

7.

Seiring dengan telah berkembangnya produk-produk olahan susu
sapi Cipageran, maka kebutuhan untuk memenuhi standar pangan
sudah mulai mendesak.

8.

Penggunaan teknologi pada proses produksi dan perbaikan pada sisi
hulu akan meningkatkan daya saing produk. Akses terhadap teknologi
dan peralatan produksi dan penataan pada sektor hulu harus
dilakukan secara terintegrasi dan direncanakan dengan baik sehingga
jika pun terjadi deviasi, tingkat kegagalan menjadi terminimalisir.

9.

Inovasi yang sebaiknya ditekankan kepada sentra Cipageran
adalah inovasi pada proses produksi dan untuk kegiatan research
and development dapat dilakukan secara inhouse atau pun melalui
pendampingan dari perguruan tinggi, mahasiswa, peneliti, maupun
oleh Pemerintah.

10. Place Branding menjadi salah satu strategi untuk memperkuat
reputasi dan menjadi pembeda dengan produk sejenis yang ada di
pasaran. Sentra susu Cipageran bukanlah yang pertama terdapat
banyak kompetitor seperti Lembang dan Pangalengan. Oleh
karenanya, selain meningkatkan kualitas juga dilakukan penguatan
branding berbasis wilayah.
11.

Untuk melakukan branding perlu diidentifikasi budaya lokal dan
branding (logo) tersebut harus mewakili unsur-unsur budaya lokal
yang ada sehingga lebih bisa diterima oleh para pelaku dan mudah
dikenali oleh konsumen sebagai produk andalan Cipageran.

12. Penetapan logo (brand) akan dilakukan secara demokratis melalui
survei terhadap banyak aktor yang terlibat dalam pengembangan
sentra susu Cipageran.
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13. Pendekatan sosiologis melalui rekayasa sosial dinilai lebih efektif
dibandingkan penyuluhan-penyuluhan. Salah satu pendekatan yang
dipakai adalah kolaborasi antara para suami peternak dengan para
istri pengolah susu sapi. Ketika kualitas kurang baik maka sering
terjadi kegagalan produk olahan susu sapi dan protes maupun
himbauan untuk memperbaiki kualitas susu dari para perempuan
telah menyebabkan perbaikan yang sangat signifikan terhadap
kualitas susu segar Cipageran.
14. Untuk mengolah produk turunan susu sapi diperlukan bahan baku
yang baik dan tindak mengandung antibiotik yang berasal dari obat
yang dipakai untuk mengobati sapi yang sakit. Dengan meningkatnya
bahan baku berturunan susu sapi yang baik maka peternak secara
tidak langsung telah juga memperbaiki tata cara berternak.
15. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu kunci
untuk promosi dan memperluas pemasaran selain pembukaan show
case - show case di lokasi-lokasi strategis.
16. Jika terjadi peningkatan permintaan pada produk olahan susu sapi
maka akan meningkatkan permintaan terhadap susu segar dan
dampak selanjutnya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat
yang terlibat dalam upaya pengembangan sentra ini. Meningkatnya
usaha pada sektor hilir ternyata telah berhasil meningkatkan usaha
pada sektor hulu. Hingga pada saat laporan ini ditulis, dalam waktu
satu tahun pendapatan para peternak telah meningkat kurang lebih
50% sementara daya serap susu sapi yang diolah menjadi produk
turunan susu sapi baru mencapai 10%. Diharapkan terjadi peningkatan
hingga 20% pada tahun 2016 terhadap penggunaan susu segar untuk
diolah sehingga pendapatan akan meningkat kurang lebih menjadi
100%.
17. Masih terdapat banyak kendala dalam pengembangan sentra
Cipageran ini, aspek legalitas, penguatan dan pengorganisasian kerja
kelompok, aspek perizinan, pemasaran, teknologi dan permodalan
menjadi kendala-kendala yang harus ditangani pada tahun 2016 nanti.
18. Hingga saat ini telah terjadi perubahan mind set dari para peternak,
mereka sekarang tidak lagi sering menjual sapi-sapi dara yang dimiliki
tetapi sudah mulai memeliharanya untuk dibesarkan. Ekspektasi
(optimism) dari para peternak telah meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah rata-rata sapi perah yang dimiliki oleh para
peternak.
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19. Bahwa klaster susu sapi Kelurahan Cipageran berada pada tahap
berkembang. Diharapkan dengan semakin meningkatnya inovasi,
kolaborasi dan berkurangnya ketergantungan kepada Pemerintah
maka usaha peternakan sapi perah di kelurahan Cipageran bisa
berkembang menjadi lebih dinamis.
20. Pencapaian pembangunan industri rumahan pada sentra Susu Sapi
dan Produk Olahan Susu Sapi Cipageran.Olahan ini tidak hanya
mencakup aspek ekonomi saja tetapi telah merambah kepada
aspek sosial budaya. Meningkatkan frekuensi berinteraksi di antara
para peternak dan pengolah susu sapi, meningkatnya kemampuan
berkomunikasi dengan msayarakat luar dan perubahan mind set
yang menjadi lebih mandiri dan dorongan untuk meningkatkan tata
kelola dan melaksanakan kegiatan usaha kelompok-kelompok. Tidak
dapat dipungkiri terdapat kerikil dan proses jatuh bangun, tetapi
melalui interaksi yang berulang-ulang masyarakat belajar bersama
untuk menuju kearah yang lebih baik. Juga apresiasi terhadap budaya
lokal semakin meningkat terutama dalam penggunaan logo dan
penggunaan aksara Sunda Kawih untuk produk-produk Cipageran
serta pemanfaatan budaya lokal selamatan 7 bulan sapi dara dan
kesenian lainnya dapat menjadi objek wisata di Cipageran.
Kiranya laporan ini dapat secara singkat merangkum banyak proses dan
kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mengembangkan sentra susu
sapi dan olahan susu sapi Cipageran. Kiranya berguna dan dapat direplikasi
dan disesuaikan dengan kondisi potensi lokal masing-masing daerah.
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