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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha atau bisnis merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mencari profit atau keuntungan. Saat ini 

perkembangan bisnis baik mancanegara ataupun domestik semakin tinggi, hal 

tersebut juga berlaku pada kota Malang. Beragam aktivitas bisnis mulai 

bermunculan dan terus berkembang, seperti bisnis manufaktur, jasa, maupun 

semi jasa. Dalam melakukan kegiatan bisnis, seorang pengusaha harus 

memiliki keputusan yang tepat dalam memilih lokasi. 

Pemilihan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis, keputusan lokasi 

industri biasanya memilih strategi meminimalkan biaya, walaupun  inovasi 

dan kreativitas juga sangat penting. Sedangkan untuk bisnis ritel atau jasa 

profesional, strateginya dipusatkan pada memaksimalkan pendapatan (Heizer 

dan Render , 2015). Lokasi merupakan faktor pendorong biaya dan 

pendapatan sehingga lokasi memiliki kekuasaan untuk membuat ataupun 

mematahkan strategi bisnis perusahaan (Heizer dan Render, 2015). Oleh 

karena hal tersebut keputusan pemilihan lokasi yang tepat sangat penting 

dilakukan.  

Faktor- faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

masing-masing perusahaan berbeda. Bagi suatu perusahaan mungkin faktor 

terpenting adalah dekat dengan pasar. Tetapi mungkin perusahaan lain 

mengutamakan dekat dengan sumber-sumber penyedia bahan baku dan 
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komponenya. Beberapa perusahaan lain mungkin mempertimbangkan faktor 

lokasi dimana menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Perbedaan dalam pemilihan lokasi dikarenakan adanya 

perbedaan kebutuhan antara masing- masing perusahaan, baik itu manufaktur 

ataupun perusahaan jasa.  

Lokasi manufaktur seringkali lebih banyak berdampak pada kegiatan 

operasinya. Sehingga perusahaan manufaktur dalam penetapan lokasinya 

memiliki kebutuhan untuk mempermudah mendapatkan pasokan sumber-

sumber daya dan logistik dalam mencapai pembeli atau pelanggan (assauri, 

2016). Menurut Hani Handoko (2015) ada 6 faktor utama yang 

dipertimbangkan dalam memilih lokasi yaitu, lingkungan masyarakat, 

kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, kedekatan dengan bahan mentah (baku) 

dan supplier , fasilitas dan biaya transportasi, dan sumber daya (alam) 

lainnya.  

Kegiatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh seorang pengusaha sebelum membuka bisnisnya. Hal 

ini terjadi dikarenakan pemilihan lokasi yang tepat, seringkali menentukan 

kesuksesan usaha dari bisnis perusahaan. Menurut dawes dalam novari (2002) 

keberhasilan usaha diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu 

diartikan dengan proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. 

Perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah 

karyawan, peningkatan omset penjualan dan lain-lainya. Kesuksesan usaha 

dapat dilihat dari data subjektif ataupun objektif atas berbagai aspek, 
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misalnya pertumbuhan penjualan, pangsa pasar yang dimiliki, dan tingkat 

keuntungan yang dicapai (Zimmerer,2008). 

Salah satu bisnis yang memerlukan pemilihan lokasi yang tepat adalah 

bisnis mebel. Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur 

dengan salah satu julukannya yaitu kota pelajar. Dengan banyaknya institusi 

pendidikan hal tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi 

disekitarnya. Contohnya banyaknya bangunan untuk tempat tinggal pelajar 

yang berdiri, berdampak pada kebutuhan alat rumah tangga (kursi, meja, 

lemari, dsb) untuk bangunan tersebut sehingga menjadi sasaran bagi 

pengusaha mebel untuk mendirikan bisnis usahanya. Di kota Malang salah 

satu kecamatan yang terkenal dengan industri mebelnya yaitu di Kecamatan 

Blimbing, Jumlah usaha Mebel yang hanya berupa toko di kecamatan tersebut 

dapat dilihat dari tabel berikut :  

Tabel 1.1 Lokasi usaha Mebel 

No. Kecamatan Blimbing Jumlah Usaha Mebel 

1. Toko 35 

2. Tempat pembuatan 5 

3. 
Toko dan tempat 

pembuatan 
5 

Sumber: Data diolah, 2018 

Banyaknya jumlah usaha mebel yang terdapat di kecamatan tersebut 

dikarenakan usaha mebel yang ada di Kecamatan Blimbing sudah berdiri 

lama, sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli produk di daerah 

tersebut.  Usaha mebel yang baru beberapa tahun mendirikan usahanya 

memilih Kecamatan Blimbing dengan lokasi yang berdekatan untuk 



4 
 

 
 

mendirikan usahanya dikarenakan menurut mereka dengan berdekatan 

dengan para pesaingnya, usahanya lebih mudah untuk mendapatkan 

konsumen (dekat dengan pasar).  

Perkembangan industri mebel akan mempengaruhi tingkat persaingan 

dan kesuksesan usaha antara masing- masing perusahaan. Sehingga perlu 

strategi pemilihan lokasi yang tepat untuk menaggulangi hal tersebut.  

Memilih lokasi usaha yang dekat dengan pasar merupakan salah satu 

strategi pemilihan lokasi, selain itu juga kedekatan dengan sumber bahan 

baku, pesaing juga merupakan strategi dalam pemilihan lokasi usaha mebel. 

Tetapi tidak hanya hal tersebut, ada beberapa faktor lainnya yang perlu 

menjadi pertimbangan pemilik usaha agar dapat mencapai kesuksesan usaha. 

Latar belakang seperti yang telah disebutkan diatas menjadi dasar dari 

penilitian yang dilakukan, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan 

judul : “ ANALISIS LOKASI USAHA PADA USAHA MEBEL (Studi 

pada Usaha Mebel di Kecamatan Blimbing)” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana lingkungan masyarakat, 

kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, kedekatan dengan bahan mentah (baku) 

dan supplier, fasilitas dan biaya transportasi, sumber daya lainnya pada usaha 

Mebel di Kecamatan Blimbing” 
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C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan 

referensi untuk memberikan gambaran, pengetahuan ataupun 

perbandingan mengenai lokasi usaha mebel khususnya di Kecamatan 

Blimbing. 

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran untuk pemecahan masalah ataupun menjadi rujukan terkait 

dengan lokasi usaha khususnya usaha mebel.  

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan, tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

Untuk mendeskripsikan lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, 

tenaga kerja, kedekatan dengan bahan mentah (baku) dan supplier, 

fasilitas dan biaya transportasi, sumber daya lainnya pada usaha mebel di 

Kecamatan Blimbing 




