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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kondisi Geografis  

Secara administratif, Kecamatan Ngantang dan Kasembon merupakan salah 

satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi 

Jawa Timur. Secara geografis kecamatan Ngantang terletak pada 112°21’49″ – 

112°22’86″ BT dan 7°49’45″ – 7°56’03″ LS dengan ketinggian antara 500 – 700 m 

dari permukaan laut sedangkan Kecamatan Kasembon  terletak pada 112,1822 – 

122,2193 BT dan 7,4636 – 7,5022 LS dengan wilayah sebagian datar, berombak, 

dan berbukit-bukit yang memiliki kemiringan tanah 25 % dan lebih dari 49 % 

merupakan Kawasan hutan (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Kondisi iklim di Kecamatan Ngantang dan kasembon hampir sebagian besar 

bulan dalam setahun terdapat curah hujan yang signifikan sehingga hanya ada 

musim kemarau singkat. Daerah ini memiliki suhu rata-rata 23 - 32 oC dengan curah 

hujan sekitar lebih 1000 mm/thn, kelembaban 70% serta topografi tanah yang 

berbukit-bukit dan termasuk kategori tanah kelas satu dan kelas dua (BPS, 2017). 

Kecamatan Ngantang terdiri dari 13 (tiga belas) desa dengan luas wilayah 

147,70 km² atau sekitar 4,96% dari total luas Kabupaten Malang dengan jumlah 

penduduk 59.103 jiwa. Kecamatan Ngantang berbatasan dengan Kabupaten 

Mojokerto di sebelah Utara, Kecamatan Pujon di sebelah Timur, Kecamatan Blitar 

disebelah Selatan dan Kecamatan Kasembon di sebelah Barat (BPS, 2017). 
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Kecamatan Kasembon terdiri dari 6 Desa/Kelurahan dan memiliki luas 

wilayah sekitar 55,67 km2 atau sekitar 1,87 % dari total luas kabupaten malang. 

Kecamatan Kasembon berbatasan dengan Kabupaten Jombang di sebelah Utara, 

Kecamatan Pujon di sebelah Timur, Kecamatan Ngantang di sebelah Selatan dan 

Kabupaten Kediri di sebelah Barat (BPS, 2017). 

2.2 Usaha Peternakan Sapi Perah 

Sapi perah Fries Holland (FH) merupakan sapi perah yang paling banyak 

dipelihara di Indonesia, tetapi sapi FH cenderung lebih baik dipelihara pada daerah-

daerah beriklim dingin atau di daerah-daerah ketinggian lebih dari 800 m dari 

permukaan laut. Ciri-ciri sapi FH adalah sebagai berikut : warna belang hitam dan 

putih, pada kaki bagian bawah dan ekornya berwarna putih, tanduk pendek 

menghadap ke depan, kebanyakan pada dahi terdapat belang warna putih yang 

berbentuk segitiga, mempunyai sifat yang jinak, sehingga mudah dikuasai, tidak 

tahan panas, lambat dewasanya, tubuhnya tegap, berat badan sapi jantan ±.850 kg, 

sedangkan betina ±.625 kg, serta produksi susu yang tinggi yaitu 4.500-5.500 

liter/laktasi dan berkadar lemak rendah. Ciri-ciri sapi peranakan Fries Holland 

antara lain ; menyerupai Fries Holland, tetapi ukuran tubuhnya lebih kecil, dan  

produksi susunya lebih rendah dibandingkan dengan Fries Holland (Mulyana, 

2006). 

Peternakan berdasarkan pola pemeliharaan usaha ternak di Indonesia 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain : 
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1). Peternakan rakyat. Pemeliharaan ternak dilakukan secara tradisional. 

Pememliharaan dengan menggunakan cara ini dilakukan setiap hari oleh 

anggota kelompok keluarga peternak dengan keterampilan yang dimiliki masih 

sederhana dan menggunakan bibit ternak lokal dalam jumlah dan mutu yang 

terbatas. Memiliki tujuan utama yaitu pemeliharaan sebagian hewan kerja 

sebagai pembajak sawah atau tegalan. 

2). Peternakan rakyat semi komersil. Peternakan dengan menggunakan 

keterampilan beternak yang dikategorikan cukup. Kemudian penggunaan bibit 

unggul, obat-obatan, serta makanan penguat cenderung meningkat. Tujuan 

utama pemeliharaan yaitu untuk menambah pendapatan keluarga dan konsumsi 

sendiri. 

3). Peternakan Komersil. Peternakan yang dijalankan oleh peternak yang 

mempunyai kemampuan dalam segi modal, sarana produksi, dengan teknologi 

yang cukup modern. Seluruh tenaga kerja dibayar dan makanan ternak dibeli 

dari luar dalam jumlah besar (Mubyarto  dalam Alpian 2010). 

Indonesia mulai mengembangkan agribisnis sapi perah ditandai dengan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri SKB ini merumuskan kebijakan dan 

program pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia. Setidaknya terdapat dua 

dasar yang digunakan yakni agribisnis sapi perah dikembangkan melalui 

koperasi/KUD sapi perah dan pemasaran susu diatur oleh koperasi dan Industri 

Pengolahan Susu. Industri sapi perah di Indonesia mempunyai struktur relatif 

lengkap yakni peternak, pabrik pakan, dan pengolahan susu yang relatif maju dan 

kapasitas yang cukup tinggi dan tersedianya kelembagaan peternak yakni 
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Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Sementara itu struktur produksi susu 

sapi perah terdiri atas usaha besar, UB (lebih dari 100 ekor), usaha menengah, UM 

(30 – 100 ekor), usaha kecil, UK (10 – 30 ekor) dan usaha rakyat, UR (1 – 9 ekor). 

UR pada umumnya merupakan anggota koperasi (Yusdja, 2005). 

Usaha sapi perah yang dikembangkan masyarakat peternak Desa Tulungrejo 

tidak terlalu kondusif untuk menciptakan sistem agribisnis yang berdaya saing 

tinggi yang mampu merespon dinamika pasar secara efektif dan efisien. Hal ini 

dapat ditinjau dalam dinamika kelompok peternak dari tahun ke tahun belum 

mengalami perkembangan atau dapat dikatakan stasioner sebagai akibat kondisi 

usaha peternakan sapi perah secara umum kurang menggembirakan terutama 

menyangkut harga input pakan konsentrat yang tinggi dan harga output susu yang 

cenderung tidak mengalami perubahan harga sehingga, harga produk susu olahan 

yang dijual perusahaan terus meningkat. Keadaan ini juga didukung oleh skala 

pemilikan ternak sapi perah yang relatif kecil, yang mengakibatkan tingkat efisiensi 

usahanya juga rendah (Sutanto & Hendraningsih, 2011). 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis sapi perah diantaranya 

adalah ketidakberdayaan peternak untuk mengembangkan usahanya, karena 

rendahnya pendapatan. Pendapatan yang mereka peroleh selama ini hanya cukup 

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak mampu untuk 

mengembangkan usaha agribisnis sapi perah. Pendapatan usaha yang masih rendah 

mengakibatkan skala usaha dan kemampuan produksi susu  rendah, harga penjualan 

susu relatif murah dan biaya produksi relatif tinggi (Rusdiana dkk, 2009). 
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Usaha peternakan sapi perah merupakan suatu usaha yang menguntungkan 

dibandingkan dengan usaha peternakan yang lainnya. Beberapa keuntungan usaha 

peternakan sapi perah, yaitu :  

1). Peternakan sapi perah termasuk usaha yang bersifat tetap, karena produksi susu 

dalam suatu usaha peternakan sapi perah tidak banyak bervariasi dari tahun ke 

tahun jika dibandingkan dengan hasil pertanian lainnya (biasanya variasi tidak 

lebih dari 2 persen). 

2). Sapi perah memiliki kemampuan untuk merubah bahan makanan menjadi 

protein hewani dan kalori dengan lebih efisien dibandingkan ternak lainnya. 

3). Jaminan pendapatan (income) dari usaha sapi perah adalah tetap, karena sapi 

perah akan berproduksi setiap hari secara terus menerus sepanjang tahun. 

4). Penggunaan tenaga kerja yang tetap dan tidak musiman. 

5). Pakan relatif mudah didapat dan murah, karena sapi perah dapat menggunakan 

berbagai jenis hijauan yang tersedia atau sisa-sisa hasil pertanian. 

6). Sapi perah ikut menjaga kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan, karena 

kesuburan tanah dapat dipertahankan dengan memanfaatkan kotoran sapi perah 

sebagai pupuk kendang. 

7). Pedet jantan bisa dijual dan dijadikan sapi potong sedangkan pedet betina bisa 

dipelihara hingga dewasa dan menghasilkan susu (Nurdin, 2011). 
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2.3 Klaster industri 

Klaster didefinisikan sebagai sekelompok industri inti yang terkonsentrasi 

secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial 

secara dinamis baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa 

penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan 

efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi 

sehingga tercipta keunggulan kompetitif (Bank Indonesia, 2014).  

 Secara harfiah klaster merupakan kumpulan, kelompok, himpunan, atau 

gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik 

tertentu. Dalam konteks ekonomi/bisnis, klaster industri, (industrial cluster) 

merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu (Taufik, 

2008). 

 Terdapat tiga hal mendasar yang dicirikan oleh klaster industri terlepas dari 

perbedaan struktur, ukuran ataupun sektornya, yaitu:  

1. Kebersamaan/Kesatuan (Commonality) : yaitu bahwa bisnis-bisnis beroperasi 

dalam bidang-bidang serupa atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar 

bersama atau suatu rentang aktivitas bersama. 

2. Konsentrasi (Concentration) :  yaitu bahwa terdapat pengelompokan bisnis-

bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi. 

3. Konektivitas (Connectivity) : yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling 

terkait/bergantung (interconnected/linked) dengan beragam jenis hubungan 

yang berbeda (Lyon dan Atherton, 2000). 
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2.2.1 Faktor pembentukan klaster 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klaster, yaitu : 

a. Kurang keserasian antara struktur dan budaya di dalam kemitraan usaha bisnis. 

b. Berbagai hambatan terkait hukum (misalnya: badan hukum). 

c. Kurang sumber dana yang dibutuhkan untuk bekerjasama. 

d. Kurangnya perilaku wirausaha dan daya saing. 

e. Kurang kepercayaan antar mitra atau para stakeholder. 

f. Gagal dalam pelibatan para perusahaan anggota klaster (kepemilikan). 

g. Kurangnnya jaringan informal. 

h. Bergantung hanya pada satu orang satu perusahaan atau satu lembaga politik. 

i. Adanya pemblokiran politik. 

j. Pembatasan pengetahuan kognitif: ketidaktahuan akan inovasi dan tren-tren 

baru. 

k. Ketidakjelasan dan harapan yang tidak jelas tentang apa itu klaster, 

(Hestiningsih, 2010). 

2.2.2 Dampak klaster 

Adapun dampak yang di timbulkan dari pembentukan klaster, yaitu : 

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat bahkan dapat mengurangi  kesenjangan 

sosial dan perlindungan lingkungan/konservasi, misalkan menggeser minat 

SDM (sumber daya manusia) di tingkat lokal untuk tidak melakukan mobilisasi 

keluar daerah, mendorong pemanfaatan lahan tidak produktif,dan lain-lain. 

b. Mempermudah terjadinya branding produk maupun daerah sehingga 

memperkuat, dampak sosial maupun ekonomi daerah secara  berkelanjutan. 
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c. Menumbuhkan  spesialisasi di dalam klaster. 

d. Menumbuhkan peran /fungsi bisnis,baru atau inovasi baru di bidang  produk dan  

jasa terkait dalam klaster. 

e. Menumbuhkan teknologi,baru dalam klaster. 

f. Meningkatkan akses pada lembaga keuangan/permodalan. 

g. Mendukung upaya stabilisasi harga pada komoditas ketahanan pangan yang 

dikembangkan  dalam klaster ( Bank Indonesia, 2014). 

2.2.3 Manfaat klaster 

Marshall dalam Kuncoro (2000), pembentukan klaster bisa membantu 

industri kecil untuk meningkatkan daya, saing karena, dengan adanya aglomerasi 

perusahaan-perusahaan sejenis yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan 

aktivitas, sehingga akan membatasi eksternalitas ekonomi yang dihasilkan dan akan 

mengurangi/menurunkan biaya produksi perusahaan yang tergabung dalam klaster. 

Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukkan klaster antara lain peluang 

penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudahan dalam modal, akses kepada 

supplier dan input pelayanan khusus serta terjadinya transfer informasi dan ilmu 

pengetahuan. 

Klaster industri, yang berbasis pada komunitas publik memiliki manfaat baik 

bagi industri itu sendiri maupun bagi perekonomian di wilayahnya. Keuntungan 

klaster bagi industri, yaitu : 

a. Lokalisasi ekonomi. Melalui klaster dengan memanfaatkan kedekatan lokasi, 

industri yang menggunakan input informasi, teknologi atau layanan jasa yang 

sama dapat menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa tersebut. Misalnya 
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pendirian pusat pelatihan di klaster akan memudahkan akses industri pelaku 

klaster tersebut. 

b. Pemusatan tenaga kerja. Klaster akan menarik tenaga kerja dengan berbagai 

keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut, sehingga memudahkan industri 

pelaku klaster untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi 

biaya pencarian tenaga kerja. 

c. Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja. Industri yang tergabung 

dalam klaster dapat dengan mudah memonitor dan bertukar informasi mengenai 

kinerja supplier dan nasabah potensial. Dorongan untuk inovasi dan teknologi 

akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan perbaikan produk. 

d. Produk komplemen karena kedekatan lokasi. Produk dari satu pelaku klaster 

dapat memiliki dampak penting bagi aktivitas usaha industri yang lain. 

Disamping itu kegiatan usaha yang saling melengkapi ini dapat bergabung dalam 

pemasaran (Scorsone dalam Bhinukti, 2011). 

Klaster merupakan upaya untuk membuat industri mikro kecil dan menengah 

menjadi lebih berorientasi pada pasar nasional maupun global. Pelaksanaan klaster 

menghilangkan persaingan di daerah sendiri serta kekuatan yang dapat 

digabungkan untuk meraih daya saing nasional dan internasional. Dukungan 

diberikan kepada pengusaha lokal melalui Lembaga Pengembangan Bisnis yang 

diharapkan mampu mengembangkan klaster sebagai komunitas dan secara bisnis 

(Bhinukti, 2011). 

Sistem klaster mempunyai manfaat berupa effisiensi kolektif dan kerjasama 

kegiatan. Kerjasama tersebut dalam hal pembelian bahan baku, pemasaran, produk 
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bersama, menikmati jasa-jasa pihak ketiga serta bermanfaat dalam penekanan biaya 

transaksi dan tumbunya kewirausahaan melalui proses saling tukar informasi, 

saling membandingkan pekerjaan dan sebagainya (Schmitz, 1995). 

2.4 Kelembagaan Klaster 

Lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja 

melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan 

manusia tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Kelembagaan petani 

adalah lembaga yang berada dalam kawasan lokalitas (local institution), yang 

berupa organisasi keanggotaan (membership organization) atau kerjasama 

(cooperatives) yaitu,petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama 

(Cahyono, 2010). 

Institusi sosial atau kelembagaan diartikan sebagai sistem organisasi 

hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan cara dalam 

menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat (Horton, 1964 dalam Munandar, 

2008). Pendapat lain mengartikan institusi sosial atau kelembagaan merupakan 

bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan-kebutuhan sosial yang 

mendasar atau pokok (Landis, 1958 dalam Munandar 2008). Berdasarkan kedua 

definisi tersebut, maka kelembagaan merupakan suatu wadah berkumpulnya orang-

orang untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan alat untuk pemenuhan kebutuhan 

pokok. Konsep kelembagaan menunjukkan bahwa hubungan-hubungan tertentu 

dan pola-pola tindakan yang dicakup dalam organisasi adalah bersifat normatif, 

baik di dalam organisasi sendiri maupun untuk satuan sosial lainnya. 
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Berdasarkan pada pembentukannya terdapat dua jenis kelembagaan peternak, 

yaitu kelembagaan mandiri dan kelembagaan bentukan. Kelembagaan mandiri 

adalah kelompok peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan 

dibentuk tanpa bantuan dari kelembagaan lainnya. Kelembagaan bentukan adalah 

kelompok peternak yang dibentuk karena diinisiasi oleh kelembagaan lain, 

misalnya oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. Biasanya 

kelembagaan bentukan akan terbangun jika ada program atau proyek yang 

mengharuskan adanya pembentukan kelompok (Firman dan Tawaf, 2008). 

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh seseorang ataupun 

sekelompok orang dengan memanfaatkan jaringan,atau hubungan yang 

terinstitusionalisasi,dan ada hubungan saling mengakui antar anggotanya. Jaringan 

sosial tidak bersifat alami (natural given), namun dibentuk melalui strategi-strategi 

investasi yang berorientasi kepada pelembagaan hubungan-hubungan kelompok 

yang dapat digunakan sebagai sumber untuk memetik keuntungan, (Bourdieu dalam 

Yustika, 2012). 

Modal sosial merupakan modal yang dalam prakteknya telah lahir sejak 

manusia membentuk komunitas dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Kebersamaan tersebut melahirkan rasa saling percaya, saling terbuka, saling 

memperhatikan atau saling memberi dan menerima tanpa pamrih. Kepercayaan 

yang melekat pada setiap individu dalam komunitas tersebut memberi ruang untuk 

selalu melakukan interaksi dan membangun relasi yang intim, serta jaringan yang 

lebih luas dalam memenuhi kebutuhan baik individu maupun kelompok yang 

dibingkai oleh norma aturan yang dibuat Bersama (Badan Pusat Statistik, 2006). 


