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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan 

perusahaan untuk mencari keuntungan atau nilai tambah. Saat ini 

perkembangan bisnis dunia sudah semakin tinggi. Perkembangan bisnis 

tersebut juga dialami di Kota Malang. Aneka ragam aktivitas bisnis mulai 

bermunculan dan berkembang, seperti bisnis dalam bidang kuliner, 

manufaktur, ataupun jasa. Dalam melakukan kegiatan bisnis, seorang 

pengusaha harus memiliki keputusan dalam pemilihan lokasi yang tepat. 

Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Keputusan lokasi 

industri, strategi biasanya adalah meminimalkan biaya, meskipun inovasi dan 

kreativitas juga sangat penting. Bisnis ritel dan jasa profesional, strategi 

dipusatkan dalam memaksimalkan pendapatan (Render, J. H., 2014 : 384). 

Lokasi adalah faktor penentu utama pendapatan, permasalahan kontak 

konsumen yang tinggi adalah penting, biaya secara relatif konstan di area yang 

dituju, oleh karenanya fungsi pendapatan sangat penting (Render, J. H., 2014 : 

394). Agar usaha yang dijalankan dapat bersaing secara efektif, lokasi usaha 

haruslah strategis dan mudah untuk dijangkau.  

Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

masing-masing perusahaan berbeda. Bagi suatu perusahaan mungkin faktor 

terpenting adalah dekat dengan pasar. Tetapi mungkin yang lebih penting bagi 

perusahaan lain adalah dekat dengan sumber-sumber penyedia bahan dan
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komponen. Beberapa perusahaan lainnya mungkin mempertimbangkan faktor 

lokasi dimana yang tersedia tenaga kerja yang mencukupi kebutuhan 

perusahaan. Perbedaan dalam pemilihan lokasi adalah adanya perbedaan 

kebutuhan masing-masing perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa.  

Lokasi jasa sering kali memiliki lebih banyak dampak pada pendapatan 

dari pada biaya. Dalam perusahaan jasa fokus lokasi bagi perusahaan jasa 

menentukan volume konsumen dan pendapatan (Render, J. H., 2014 : 393). 

Dalam melakukan pemilihan lokasi usaha jasa, pemilihan lokasi lebih 

difokuskan pada bagaimana memaksimalkan pendapatan. Di dalam bukunya, 

Ma’arif, M. S., dan Tanjung, H. (2003) menyebutkan ada 8 faktor utama dari 

volume dan pendapatan untuk strategi jasa, yaitu daya beli pelanggan di sekitar 

lokasi, kesesuaian layanan dan citra dengan demografinya, persaingan di area 

lokasi, kualitas persaingan, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing, 

kualitas dan fasilitas fisik serta tetangga bisnis, kebijakan operasi perusahaan, 

dan manajemen mutu. 

Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh seorang pengusaha sebelum membuka bisnisnya. Hal ini 

terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat sering kali menentukan penjualan 

suatu bisnis. Menurut Swastha, B. (2001), adanya penjualan dapat tercipta 

suatu proses pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Di dalam 

perekonomian kita, seseorang yang menjual sesuatu akan mendapat imbalan 

berupa uang. Bagi perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum 
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dalam penjualannya, yaitu mencapai volume penjualan tertentu, mendapatkan 

laba tertentu, dan menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Salah satu bisnis yang memerlukan adanya lokasi usaha yang tepat 

adalah bisnis distro. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan 

memiliki berbagai nama julukan, salah satunya dikenal dengan julukan kota 

pelajar. Julukan tersebut muncul karena banyaknya sekolah maupun 

universitas negeri dan swasta yang berada di Malang. Dengan banyaknya 

sekolah dan universitas ini, banyak pejalar ataupun mahasiswa yang berada di 

Kota Malang, baik mereka berasal dari luar kota, luar pulau, ataupun luar 

negeri.  

Usaha distro merupakan usaha yang cocok untuk didirikan di Kota 

Malang, karena usaha ini kebanyakan ditargetkan untuk pelajar maupun 

mahasiswa. Usaha distro ini mampu mencuri perhatian para remaja di kota 

Malang dan menjadikan merek pada distro sebagai gaya hidup berpakaian 

mereka.  Saat ini perkembangan distro di kota Malang semakin berkembang. 

Perkembangan distro ini berada di lima kecataman di kota Malang, yaitu 

kecamatan klojen, blimbing, kedungkandang, lowokwaru, dan sukun. Jumlah 

distro yang berada di lima kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Lokasi Distro 

 

 

Sumber: Data diolah, 2018 

No. Kecamatan Kota Malang Jumlah Distro 

1. Klojen 19 

2. Blimbing 4 

3. Kedungkandang 2 

4. Lowokwaru 27 

5. Sukun 3 
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Perkembangan distro yang paling banyak berada pada kecamatan 

lowokwaru, terutama pada jalan soekarno hatta yang merupakan salah satu 

pusat keramaian bagi para remaja baik pelajar maupun mahasiswa. Pada lokasi 

ini, selain karena menjadi salah satu pusat keramaian, daya beli pelajar dan 

mahasiswa sangatlah tinggi karena fashion pada distro yang menjadi trend bagi 

para remaja. Selain daya beli dan kesesuaian jasa dan gambaran distro dengan 

demografi konsumen, terdapat faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan 

oleh pemilik usaha distro dalam memilih lokasi usahanya yang akhirnya dapat 

mengantarkan usaha tersebut pada target penjualannya.   

Latar belakang seperti yang telah disebutkan di atas menjadi dasar dari 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul : “ANALISIS 

PENGARUH LOKASI USAHA TERHADAP PENJUALAN (Studi pada 

Distro di Kota Malang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana lokasi usaha (daya beli konsumen, kesesuaian layanan dan citra, 

persaingan,kualitas persaingan, keunikan lokasi, kualitas dan fasilitas fisik, 

kebijakan operasi, manajemen kualitas) dan penjualan (mencapai volume 

penjualan, mendapatkan laba, menunjang pertumbuhan perusahaan) pada 

usaha distro di kota Malang?  

2. Apakah lokasi usaha berpengaruh terhadap penjualan pada usaha distro di 

kota Malang?  
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan, tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan lokasi usaha (daya beli konsumen, kesesuaian 

layanan dan citra, persaingan, kualitas persaingan, keunikan lokasi, kualitas 

dan fasilitas fisik, kebijakan operasi, manajemen kualitas) dan penjualan 

(mencapai volume penjualan, mendapatkan laba, menunjang pertumbuhan 

perusahaan) pada usaha distro di kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha terhadap penjualan pada usaha 

distro di kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep mengena i 

lokasi usaha terutama tentang faktor penentu lokasi usaha terhadap 

penjualan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah 

lokasi usaha. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan 

dalam penentuan lokasi usaha terhadap penjualannya.  

 


