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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dijadikan referensi 

dan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut :   

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

Lokasi Usaha 
pada Volume 
Penjualan 

(survei pada 
restoran kecil di 

lingkungan 
Universitas 
Riau). (Zuliami, 

R.T. (2014)) 

Alat analisis : 

Analisis 
Regresi 
Sederhana, 

Analisis angka 
indek 

Variabel : 
- Variabel X 

(Lokasi 

Usaha) : 
Akses, 

visibilitas, 
tempat 
parkir, 

lingkungan, 
persaingan. 

- Variabel Y 
(Volume 
Penjualan) 

1. Faktor penentu dalam 

pemilihan lokasi usaha pada 
bisnis restoran kecil di 
lingkungan kampus Univers itas 

Riau Pekanbaru adalah akses, 
visibilitas, tempat parkir, 

lingkungan dan persaingan. 
Dimana faktor yang sangat 
penting dalam pemilihan lokasi 

usaha secara berurutan adalah 
akses, visibilitas, lingkungan 

dan tempat parkir. Sementara 
faktor yang dianggap penting 
bagi pemilik usaha adalah 

persaingan. 
2. Realisasi penjualan restoran 

kelas kecil di lingkungan 
kampus Universitas Riau 
Pekanbaru berdasarkan tingkat 

kedatangan rata-rata pelanggan, 
tingkat laba bersih perhari dan 

tingkat penjualan perhari dinila i 
sudah sesuai harapan pemilik 
restoran kelas kecil 

3. Lokasi usaha memilik i 
pengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penjualan 
restoran kelas kecil di 
lingkungan kampus Univers itas 

Bersambung..

. 
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Riau Panam. Koefisien 
determinasi pada penelitian ini 

sebesar 38,4% dan sisanya 
sebesar 61,6% dipengaruhi oleh 
faktor lain diluar penelitian ini. 

 

2. Analisis Faktor-
Faktor yang 

Mempengaruhi 
Pemilihan 

Lokasi terhadap 
Kesuksesan 
Usaha Jasa 

(Studi pada 
Usaha Jasa 

Mikro-Kecil di 
sekitar Kampus 
UNDIP 

Pleburan) 
(Prativi, A. 

(2010)) 

Alat analisis :  
Analisis 

Regresi 
Berganda 

 
Variabel : 
- Variabel X 

(lokasi 
usaha) : 

Kedekatan 
dengan 
infrastruktur, 

lingkungan 
bisnis, biaya 

lokasi 
- Variabel Y 

(kesuksesan 

usaha) :  
Tingkat 
kedatangan 

pelanggan, 
pertumbuhan 

laba bersih, 
tingginya 
presentasi 

RoI, dan 
pencapaian 

real profit.   

Terdapat variabel yang memilik i 
pengaruh paling besar dalam 

pemilihan lokasi usaha terhadap 
kesuksesan usaha yakni biaya 

lokasi dengan nilai beta 0,588. 
Variabel kedekatan dengan 
infrastruktur berpengaruh sebesar 

0,219 dan yang paling kecil 
pengaruhnya adalah variabel 

lingkungan bisnis yang sebesar 
0,17 

3 Pengaruh 
Pemilihan 

Lokasi Usaha 
terhadap 
Kesuksesan 

Usaha berskala 
Mikro/Kecil di 

Komplek 
Shopping 
Centre Jepara 

(Eko Nur Fu’ad 
(2015)) 

Alat analisis : 
Analisis 

regresi 
berganda 
 

Variabel : 
- Variabel X 

(Lokasi 
Usaha) : 
Kedekatan 

dengan 
infrastruktur, 

1. Kedekatan dengan infrastruk tur 
kondisi lingkungan bisnis dan 

biaya seluruhnya bernila i 
positif, artinya perubahan yang 
terjadi pada variabel-variabe l 

tersebut akan diikuti perubahan 
searah pada kesuksesan usaha. 

2. Kedekatan dengan 
infrastruktur, kondisi 
lingkungan dan biaya lokasi 

baik secara parsial maupun 
bersama-sama mempunya i 

Lanjutan... 

Bersambung..

. 



8 
 

lingkungan 
bisnis, biaya 

lokasi. 
- Variabel Y 

(Kesuksesan 

Usaha) : 
Tingkat 

kedatangan 
pelanggan, 
kecepatan 

usaha 
mencapai 

BEP, tingkat 
pertumbuhan 
laba bersih, 

tingginya 
persentase 

ROI, tingkat 
pencapaian 
real profit.  

 

pengaruh signifikan terhadap 
kesuksesan usaha. 

3. Variasi kesuksesan usaha dapat 
dijelaskan dengan ketiga 
variabel independen dalam 

penelitian ini, terbukti dengan 
besarnya koefisien adjusted 

R2sebesar 68%. 
4. Dari ketiga variabel independen 

yang diteliti berpengaruh 

terhadap kesuksesan usaha, 
variabel biaya lokasi 

mempunyai pengaruh paling 
tinggi, artinya semakin tinggi 
biaya yang harus dikeluarkan 

pemilik usaha untuk 
memperoleh lokasi, maka 

semakin tinggi kemungk inan 
memperoleh kesuksesan. 

4 Pengaruh 
Lokasi Usaha 

terhadap 
Penjualan (Studi 
survey pada 

pedagang eceran 
toko di pasar 

tradisional 
pasirian 
kabupaten 

lumajang) 
(Andreas 

Kurniawan 
(2009)) 

Alat analisis : 
Analisis 

Regresi Linear 
berganda 
 

Variabel : 
- Variabel X 

(Lokasi 
usaha) : 
Kemudahan 

lokasi, 
situasi 

lokasi, biaya 
lokasi, 
persaingan 

- Variabel Y 
(Penjualan) 

 

Adanya pengaruh yang 
signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan 
nilai adjuted R2 sebesar 0,724 
yang berarti variabel terikat 

realisasi penjualan dipengaruhi 
secara simultan oleh keempat 

variabel bebas. Sedangkan 
variabel pertama yaitu 
kemudahan lokasi terbukti 

secara parsial berpengaruh 
dominan terhadap realisasi 

penjualan dengan koefisien 
regresi sebesar 0,020 dan t 
hitung 3,590.  

 

 

 

Lanjutan... 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Lokasi 

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha 

dilakukan. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan-bahan mentah 

yang cukup, mendapatkan tenaga kerja dengan mudah, serta 

memungkinkandiadakannya perluasan usaha.  

Menurut  Render, J.H. (2014), lokasi merupakan pendorong biaya dan 

pendapatan yang seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat atau 

mematahkan strategi bisnis perusahaan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, lokasi 

merupakan tempat suatu aktivitas usaha dilakukan yang memiliki pengaruh 

yang sangat besar bagi suatu perusahaan.  

2. Tujuan Penentuan Lokasi 

Menurut Ma’arif, M.S., dan Tanjung, H. (2003), Tujuan dari strategi 

lokasi ini secara garis besar adalah memaksimalkan benefit dari lokasi. 

Benefit lokasi termasuk efisiensi waktu, biaya yang minimum, citra 

perusahaan, keuntungan (profit), dan kredibilitas.  

Menurut Stevenson, W. J., dan Chuong, S. C. (2014), organisasi yang 

berorientasi pada profit mendasarkan keputusan mereka pada potensi profit 

sedangkan organisasi nonprofit bertujuan untuk mencapai keseimbangan 

antara biaya dengan tingkat layanan konsumen yang mereka sediakan.  
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Sedangkan menurut Render, J. H. (2014), Tujuan dari strategi lokasi 

adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari lokasi bagi perusahaan. 

Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan 

lokasi industri, strategi biasanya adalah meminimalkan biaya. Bagi 

organisasi ritel atau jasa profesional, strategi diputuskan dalam 

memaksimalkan pendapatan. Berikut adalah perbandingan strategi lokasi 

yang digunakan oleh usaha jasa dengan usaha manufaktur : 

Tabel 2.2 Perbandingan Perusahaan Jasa/Ritel dengan Manufaktur 

 

 

Jasa/Ritel/Profesional 

Fokus pada Pendapatan 

Memproduksi Barang 

Fokus pada Biaya 

Volume/Pendapatan 

Area yang dituju, daya 
beli,persaingan, 
periklanan/penentuan harga 

Biaya berwujud 

Biaya transportasi bahan mentah, 
biaya pengiriman produk jadi, 
biaya energi dan utilitas, tenaga 

kerja, bahan mentah, pajak, dan 
lain sebagainya. 

Kualitas fisik 

Parkir/Akses, 
Keamanan/Pencahayaan, 
penampilan/Citra 

Biaya tak terwujud dan biaya 

masa mendatang 

Perilaku mengenai serikat, 
kualitas kehidupan, pengeluaran 

pendidikan oleh negara, kualitas 
negara dan pemerintah setempat.  

Faktor penentu biaya 

Sewa, kaliber manajemen, 
kebijakan operasional (jam, tingkat 
upah) 

 

Teknik Teknik 

Model regresi untukmenentukan 
pentingnya faktor yang bermacam-
macam, metode pemeringkatan 

faktor,penghitungan lalu lintas, 
analisis demografi dari area yang 

dituju, analisis daya beli di area, 
metode sentra gravitasi, sistem 
informasi demografis.  

Metode transportasi, Metode 
pemeringkatan faktor, analisis 
biaya-volume lokasi, diagram 

garis silang.  

Bersambung..

. 



11 
 

 

 

 

Sumber : Render, J.H. (2014) 

 Menurut Muqodim (2005), untuk perusahaan pada umumnya 

pendapatan berasal dari kegiatan utama yang tercermin pada penjualan 

(produk dan/atau jasa) perusahaan. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

lokasi adalah untuk memaksimalkan pendapatan, pendapatan suatu 

perusahaan didapat dari kegiatan utama pada penjualan perusahaan,  

bergantung dari tipe bisnis apa yang akan dilakukan.  

3. Strategi Lokasi Usaha Jasa  

Menurut Render, J. H., (2014), Terdapat 8 faktor yang menentukan 

volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai berikut : (1) Daya beli 

konsumen pada area yang dituju, (2) Jasa dan gambaran sesuai dengan 

demografis konsumen pada area yang dituju, (3) Persaingan di dalam area, 

(4) Kualitas persaingan, (5) Keunikan dari lokasi perusahaan dan para 

pesaingnya, (6) Kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis di sekitarnya, 

(7) Kebijakan operasional perusahaan, (8) Kualitas dari manajemen. 

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

komponen utama dari volume dan penerimaan untuk strategi jasa, yaitu 

sebagai berikut : (1) Daya beli pelanggan di sekitar lokasi, (2) Kesesuaian 

Asumsi Asumsi 

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.  

Lokasi adalah faktor penentu biaya 
yang utama, sebagian besar biaya 

utama dapat diidentifikasi secara 
eksplisit untuk tiap situs, kontak 
konsumen yang rendah 

memungkinkan fokus pada biaya 
yang dapat diidentifikasi, biaya 

tidak berwujud dapat dievaluasi.  

Lanjutan... 
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layanan dan citra dengan demografinya, (3) Persaingan di area lokasi, (4) 

Kualitas persaingan, (5) Keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing, (6) 

Kualitas dan fasilitas fisik serta tetangga bisnis, (7) Kebijakan operasi 

perusahaan, (8) Manajemen mutu. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menentukan lokasi usaha, suatu perusahaan tidak asal menentukan lokasi 

untuk mendirikan usaha. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

dalam menentukan lokasi usaha.  

4. Definisi Indikator Lokasi Usaha 

a) Daya Beli Konsumen 

Daya beli konsumen adalah kemampuan membayar untuk 

memperoleh barang atau jasa yang dikehendaki atau diperlukan. Daya 

beli konsumen dapat di ibaratkan ketika anda membangun supermarket 

di ibukota kabupaten yang daya belinya rendah, dapat diprediksi bisnis 

anda akan rugi. Hal itu disebabkan tidak ada yang membeli di 

supermarket itu, meskipun ramai pengunjungnya.  

b) Jasa dan Gambaran Sesuai dengan Demografis Konsumen 

Kesesuaian jasa dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada konsumennya. Kesesuaian layanan dan citra dengan 

demografinya dapat di contohkan, restoran Jepang hanamasa yang 

membawa pengunjungnya seolah-olah ada di Jepang dengan pakaian 

pelayan pakaian Jepang dan interior restaurant interior Jepang.  
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c) Persaingan di dalam Area 

Suatu proses dimana didalam satu area terdapat perusahaan dengan 

produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kesamaan. Apakah 

persaingan di dalam area perusahaan itu sehat atau tidak.  

d) Kualitas Persaingan 

Kualitas persaingan itu ada yang menguntungkan dan ada yang 

merugikan. Persaingan yang menguntungkan adalah persaingan yang ada 

di pasar bunga potong atau pasar burung. Karena sudah merupakan sentra 

perdagangan yang memudahkan konsumen untuk menuju lokasi 

tersebut.  

e) Keunikan dari Lokasi Perusahaan dan Para Pesaingnya 

Keunikan lokasi perusahaan merupakan lokasi perusahaan yang 

sangat spesial dan jarang dijumpai serta berbeda dengan para pesaingnya. 

Contoh keunikan lokasi yaitu Mc Donald selalu memilih lokasi di 

supermarket di lantai satu paling pojok, sehingga waktu pengunjung 

tidak tergantung pada waktu tutup supermarket, mudah dicari, dan tidak 

perlu membuang energi yang besar untuk mencapainya.   

f) Kualitas Fisik dari Tempat Fasilitas dan Bisnis di Sekitarnya 

Kualitas dan fasilitas fisik dapat dicontohkan saja usaha jamu, 

lokasi yang paling cocok adalah lokasi keramaian seperti persimpangan 

jalan dan terminal (stasiun) serta pasar induk (pasar yang beroperasi 24 

jam).  
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g) Kebijakan Operasional Perusahaan 

Kebijakan operasi pada perusahaan jasa salah satunya dapat dilihat 

dari jam buka. Apakah hari minggu tutup atau buka, apakah hari jumat 

tutup atau buka. Contohnya saja rumah makan padang yang tutup setiap 

hari jumat dari pukul 11.00-13.00 WIB, Hal ini merupakan kebijakan 

operasi dari rumah makan padang.  

h) Kualitas dari Manajemen 

Sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan kualitas, 

mengorganisasi kualitas, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas yang 

dilakukan oleh setiap fungsi manajemen yang ada dalam organisasi untuk 

meningkatkan kinerja dalam arti kualitas kerja. Manajemen kualitas 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 

untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus 

menerus atas produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya.  

5. Definisi dan Tujuan Penjualan  

Penjualan memegang peranan penting bagi perusahaan agar produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan dapat terjual dan memberikan penghasilan 

bagi perusahaan. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk 

menjual barang/jasa yang diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk 

menutup semua ongkos guna memperoleh laba.  

Menurut Swastha, B. (2001), penjualan merupakan suatu proses 

terciptanya pertukaran barang dan/atau jasa antara penjual dengan pembeli. . 

Di dalam perekonomian kita, seseorang yang menjual sesuatu akan 
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mendapat imbalan berupa uang. Bagi perusahaan pada umumnya 

mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualannya, yaitu mencapai volume 

penjualan tertentu, mendapatkan laba tertentu, dan menunjang pertumbuhan 

perusahaan. 

Dari beberapa pernyataan di atas, penjualan adalah proses pertukaran 

barang dan jasa antara penjual dan pembeli dengan menggunakan uang 

sebagai imbalannya yang dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan. 

6. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran 

teoritis yang disajikan dalam penelitian dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

  

 

 

 

 

Sumber : Lokasi Usaha (Render, J. H., 2014), Penjualan (Swastha, B., 

2001)  

7. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dibahas, 

yang kebenarannya masih harus di uji. Hipotesis merupakan rangkuman dari 

Lokasi Usaha (X) 

1. Daya beli konsumen 

2. Jasa dan gambaran sesuai dengan demografi 

konsumen  

3. Persaingan di area lokasi 

4. Kualitas persaingan  

5. Keunikan lokasi  

6. Kualitas dan fasilitas fisik 

7. Kebijakan operasional perusahaan  

8. Manajemen Kualitas 

Penjualan (Y) 

1. Mencapai volume 

penjualan tertentu 

2. Mencapai laba 

tertentu 

3. Menunjang 

pertumbuhan 

perusahaan  
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kesimpulan - kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan 

kepustakaan. Dengan mendasarkan pada identifikasi masalah serta kerangka 

pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H1 : Lokasi usaha dan penjualan dinilai baik pada usaha distro di kota 

Malang 

H2 : Lokasi usaha berpengaruh positif terhadap penjualan pada usaha 

distro di kota Malang.
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