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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan penelitian terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu akan menjadi 

referensi bagi penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Metode penelitian 

dan variabel 

penelitian 

Hasil penelitian 

1. Business 

location and 

success: the 

case of internet 

cafe business 

in indonesia, 

Nurul indarti, 

2004 

Menggunakan 

analisis faktor dan 

analisis regresi 

untuk menganalisis 

faktor-faktor 

pemilihan lokasi 

terhadap 

kesuksesan usaha 

Dari hasil analisis regresi, 

terdapat 3 faktor yang 

memiliki pengaruh paling 

besar terhadap kesuksesan 

bisnis yakni ketersediaan 

infrastruktur, kedekatan 

dengan sekolah/universitas, 

dan keamanan.  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

pemilihan 

lokasi terhadap 

kesuksesan 

usaha berskala 

mikro/kecil di 

kompleks 

shopping 

centre Jepara, 

Eko, 2015 

Menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

Variabel 

penelitiannya yaitu 

faktor kedekatan 

infrastruktur, 

lingkungan bisnis, 

dan biaya lokasi 

berpengaruh 

terhadap 

kusuksesan usaha 

Hasil penelitian 

menununjukkan bahwa 

koefisien variabel 

independen (kedekatan 

dengan infrstruktur, kondisi 

lingkungan bisnis dan 

bioaya lokasi) seluruhnya 

bernilai positif. Ketiga 

variabel independen 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

kesuksesan usaha.  

Bersambung... 
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3. Analisis faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan 

lokasi terhadap 

kesuksesan 

usaha jasa  ( 

Studi pada 

Usaha Jasa 

Mikro di 

kecamatan 

sungai 

kunjang) 

wahyudi, 2014 

Analisis 

menggunakan 

regresi linear 

berganda  

Variabel 

penelitiannya yaitu 

faktor kedekatan 

infrastruktur, 

lingkungan bisnis, 

dan biaya lokasi 

berpengaruh 

terhadap 

kusuksesan usaha 

Variabel kedekatan dengan 

infastruktur , lingkungan 

bisnis dan biaya lokasi 

mempengaruhi kesuksesan 

usaha jasa. Dimana variabel 

yang memiliki pengaruh 

paling besar terhadap usaha 

mikro di kecamatan kunjang 

adalah variabel biaya.  

4. Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan 

lokasi terhadap 

kesuksesan 

usaha jas 

amikro-kecil di 

sekitar kampus 

universitas 

nusantara 

PGRI Kediri, 

Danny, 2017 

Analisis 

menggunakan 

regresi linear 

berganda.  

Variabel 

penelitiannya yaitu 

faktor kedekatan 

infrastruktur, 

lingkungan bisnis, 

dan biaya lokasi 

berpengaruh 

terhadap 

kusuksesan usaha 

Variabel kedekatan 

infrastruktur, lingkungan 

bisnis, dan variabel biaya 

lokasi, memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kesuksesan usaha.  

  Sumber : Nurul Indarti, (2004), Eko Nur fuad, (2015), Nur Wahyudi, (2014), 

Danny Wahyu Aulia (2017). Data diolah tahun 2017.  

 

Pertama, penelitian dari Nurul Indarti (2004) melakukan penelitian pada 

bisnis cafe internet di Indonesia, mengenai lokasi usaha dan kesuksesan 

penelitian ini menggunakan  Dengan menggunakan mean rating, terdapat 5 

faktor pemilihan lokasi yang menjadi pertimbangan utama yakni, ketersediaan 

ISP (internet service provider) yang memadai, kedekatan dengan konsumen, 

keamanan, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan lingkungan bisnis. 

Dari hasil analisis regresi, terdapat 3 faktor yang memiliki pengaruh paling 

besar terhadap kesuksesan bisnis yakni ketersediaan infrastruktur, kedekatan 

Lanjutan..

. 
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dengan sekolah/universitas, dan keamanan. Dengan nilai adjusted 𝑅2 23%. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor ketersediaan 

ISP (internet service provider) yang memadai, kedekatan dengan konsumen, 

keamanan, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan lingkungan bisnis 

berpengaruh terhadap kesuksesan usaha dan dari kelima faktor tersebut 

manakah yang berpengaruh dominan.   

Penelitian kedua, dari Eko Nur Fu’ad (2015) dimana penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pemilihan lokasi terhadap 

kesuksesan usaha berskala mikro/kecil di kompleks shopping centre Jepara. 

Obyek dari penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha berskala mikro/kecil di 

kompleks SCJ dengan 87 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor lokasi mana saja yang berpengaruh terhadap kesuksesan 

usaha dan faktor mana yang berpengaruh dominan. Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor-

faktor yang diteliti dalam penentuan lokasi usaha (kedekatan dengan 

infrastruktur, kondisi lingkungan, dan biaya lokasi) mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kesuksesan usaha. Dengan nilai adjusted 𝑅2 

sebesar 68 %.  Faktor yang dominan pada penelitian ini adalah biaya lokasi.  

Penelitian selanjutnya, dari Nur Wahyudi (2014), penelitian yang 

dilakukan terkait dengan indentifikasi dan analisi faktor pemilihan lokasi bisnis 

jasa dan kesuksesan bisnis mikro/kecil di Kecamatan Sungai Kunjang. 

Khususnya menganalisis pengaruh kedekatan infrastruktur, lingkungan bisnis 

dan biaya lokasi terhadap kesuksesan usaha, tujuan dari penelitian ini yaitu 
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menganalisis pengaruh faktor pemilihan lokasi terhadap kesuksesan usaha. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. 

Dengan hasil menunjukan bahwa kedekatan infrastruktur, lingkungan bisnis 

dan biaya lokasi berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan usaha dengan 𝑅2 

sebesar 0.695. Dari ketiga variabel tersebut faktor (variabel) yang paling 

berpengaruh terhadap kesuksesan usaha yaitu biaya lokasi.  

Penelitian yang terakhir yaitu Danny Wahyu Aulia (2016), dimana 

penelitian yang dilakukan terkait dengan anailis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan lokasi terhadap kesuksesan jasa di sekitas Kampus 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penelitian ini menggunakan data yang 

diperoleh dari observasi langsung dan menggunakan kuesioner kepada pemilik 

usaha. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode propotional 

sampling dengan metode analisis regresi berganda. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha yang terdiri dari infrastruktur, 

lingkungan bisnis, dan biaya lokasi terhadap kesuksesan usaha. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa kedekatan dengan infrastruktur, lingkungan 

bisnis dan biaya lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan 

usaha. Variabel yang paling berpengaruh yaitu biaya lokasi.  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Lokasi 

Menurut Render, J.H. (2015), lokasi merupakan pendorong biaya dan 

pendapatan yang seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat atau 

mematahkan strategi bisnis perusahaan. Lokasi adalah tempat dimana suatu 
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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 memungkinkan diadakannya perluasan usaha. 

2. Pemilihan lokasi usaha 

Pemilihan lokasi usaha dapat dianggap sebagai suatu keputusan 

investasi yang memliki tujuan strategis, misalnya untuk mempermudah 

akses pelanggan. Tampak jelas bahwa karakteristik usaha jasa dengan 

usaha manufaktur berbeda. Perbedaan yang utama adalah pada waktu 

produksi dan komsumsi. Usaha jasa selalu berusaha untuk memilih lokasi 

usaha yang dekat dengan pasar, hal ini karena salah satu karakteristik jasa 

adalah tidak dapat disimpan sehingga jasa harus diproduksi dan 

dikomsumsi secara bersamaan. Sedangkan usaha manufaktur memilih 

lokasi usahanya berdasarkan pertimbangan kedekatan dengan supply bahan 

mentah produksinya. 

Menurut Heizer dan Render (2015), perusahaan manufaktur 

menemukan bahwa biaya lokasi pada pokoknya cenderung bervariasi 

diantara lokasi, sementara untuk perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi 

seringkali memiliki banyak dampak pada pendapatan dari pada biaya. 

3. Tujuan Pemilihan lokasi 

Menurut Ma’arif (2008), tujuan dari strategi lokasi ini secara garis 

besar adalah memaksimalkan benefit dari lokasi. Benefit dari lokasi 
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termasuk efesiensi waktu, biaya yang minimum, citra perusahaan, 

keuntungan (profit) dan kredibilitas.  

Stevenson, W.J dan Choung (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. 

Menurut Render, J. H. (2015) Tujuan dari strategi lokasi adalah 

adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. 

Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan 

lokasi industri strategi pemilihan lokasi biasanya adalah meminimalkan 

biaya. Bagi organisasi ritel atau jasa profesional, strategi diputuskan dalam 

memaksimalkan biaya. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalikan 

biaya, bergantung dari tipe bisnis apa yang akan dilakukan. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi 

Menurut Handoko (2015), faktor pemilihan lokasi yang utama 

terbagi menjadi sebagai berikut :  

a. Lingkungan masyarakat 

Hani handoko (2015) mendefinisikan syarat yang paling penting 

dalam pemilihan lokasi adalah, kesediaan masyarakat menerima 

segala konsekuensi, baik positif maupun negatif dengan didirikannya 

usaha didaerah tersebut. 
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Selain itu, ada sejumlah faktor khusus yang penting untuk 

dipertimbangkan dalam kebijakan pemilihan lokasi yang 

berhubungan dengan msyarakat lokal, faktor-faktor tersebut yaitu: 

Iklim, tersedianya tempat tinggal dengan berbagai tingkat harga, 

kebijakan pajak, tingkat kriminalitas, peraturan tentang lingkungan, 

kebisingan dan polusi, dan lain sebaginya (Sri Joko, 2004) 

b. Kedekatan dengan pasar 

Pasar sangat penting bagi perusahaan dikarenakan kedekatan 

dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada pelanggan dan dapat mengurangi biaya 

distribusi (Handoko, 2015). 

c. Tenaga keja 

Menurut handoko (2015), tersedianya tenaga kerja merupakan 

suatu hal yang mendasar bagi perusahaan dimanapun lokasi 

perusahaan tersebut itu berada.  

Pertimbangan utama mengenai tenaga kerja (buruh) adalah 

biaya ketersediaan buruh, upah buruh, produktivitas dan sikap buruh 

terhadap pekerjaan, dan apakah perserikatan merupakan 

permasalahan yang serius. Hal ini sangat penting untuk 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi karena akan mempengaruhi 

kegiatan operasional perusahaan (choung dan stevenson, 2014) 

d. Kedekatan dengan bahan mentah (baku) dan supplier 
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Menurut Handoko (2015), Beberapa perusahaan yang bahan 

bakunya berat dan susut cukup besar dalam proses produksi 

membutuhkan lokasi yang dekat dengan bahan baku, untuk itu 

perusahaan lebih dekat dengan bahan mentah dan suppliernya 

memungkinkan suatu perusahaan mendapatkan pelayanan supplier 

yang lebih baik dan menghemat biaya pengadaan bahan baku.  

e. Fasilitas dan biaya transportasi 

Tersedianya fasilitas dan transportasi baik itu transportasi darat, 

udara, dan air akan melancarkan pengadaan faktor-faktor produksi 

dan penyaluran produk dari perusahaan. Pentingnya pertimbangan 

biaya transportasi tergantung “sumbangan”nya terhadap total biaya. 

Dekat dengan bahan mentah akan mengurangi biaya 

pengangkutan bahan mentah, akan tetapi biaya pengangkutan 

pengiriman produk jadi bisa saja meningkat, sebaliknya, jika lokasi 

dekat dengan pasar akan menghemat biaya pengangkutan produk 

tetapi bisa menaikkan biaya pengankutan bahan mentah (choung dan 

stevenson, 2014). 

f. Sumber daya lainnya  

Ketersediaanya sumber daya lainnya sangat dibutuhkan bagi 

perusahaan. Banyak perusahaan yang membutuhkan kapasitas air 

yang besar, ketersediaan listrik yang memadai ataupun sumber daya 

lainnya. Yang mana sangat penting sebagai pendukung bahan baku 

utama dalam menunjang kegiatan operasional (Handoko, 2015).  
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5. Kerangka Pikir 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan lokasi 

usaha mebel khususnya usaha mebel di Kecamatan Blimbing. Usaha mebel 

yang diteliti merupakan usaha mebel yang hanya mengelolah toko dan 

dikelolah secara langsung oleh pemiliknya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan lokasi usaha, diantaranya adalah lingkungan 

masyarakat, kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, kedekatan dengan bahan 

baku dan supplier, fasilitas dan biaya transportasi, sumber daya lainnya ( 

handoko, 2015).  

Dari faktor-faktor pemilihan lokasi diatas maka peneliti mencoba 

untuk meneliti variabel lokasi usaha dengan indikator lingkungan 

masyarakat (X1), kedekatan dengan pasar (X2), tenaga kerja (X3), 

kedekatan dengan bahan baku dan supplier (X4), fasilitas dan biaya 

transportrasi (X5), dan sumber daya lainnya (X6).  

Secara sistematis, konsep pemikiran diatas dapat dilihat dari gambar 

dibawah ini :  
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Sumber : handoko (2015) 
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1. Lingkungan Masyarakat

2. Kedekatan dengan Pasar

3. Tenaga Kerja
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5. Fasilitas dan Biaya Transportasi

6. Sumber daya lainnya
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