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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lokasi usaha merupakan salah satu faktor terpenting sebagai tempat 

penunjang kegiatan suatu usaha, diharapkan bagi pengusaha yang akan 

menjalankan aktivitasnya, baik usaha manufaktur maupun usaha jasa harus 

memperhatikan terlebih dahulu dimana menentukan lokasi kegiatan usaha 

yang akan beroperasi. Penentuan lokasi usaha sangat penting bagi perusahaan, 

karena akan mempengaruhi dapat tidaknya keberlangsungan hidup perusahaan 

dalam jangka panjang (Assauri, 2016).  

Menurut Muhardi (2011), penentuan lokasi hendaknya dilakukan 

secara berhati-hati dan tidak sembarangan dimanapun berada, akan tetapi 

lokasi ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, 

diantaranya untuk alasan kesinambungan dan keberhasilan perusahaan pada 

masa sekarang dan pada masa mendatang. Ketidaktepatan dalam menentukan 

pilihan lokasi dapat berakibat kerugian besar bagi perusahaan bahkan 

kebangkrutan. 

Pemilihan lokasi yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan 

perusahaan yang didirikan, sebagai contoh bagi pihak yang mau mendirikan 

restoran, di lokasi mana restoran itu sebaiknya dibangun. Bukankah banyak 

disaksikan bahwa restoran beralih fungsi menjadi show room mobil 

dikarenakan lokasinya tidak menguntungkan untuk dibuat restoran dan juga 
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banyak cafe yang gulung tikar karena kesalahan lokasi dan akhirnya diubah 

menjadi salon kecantikan (Ma'arif & Tanjung, 2003). 

Pemilihan lokasi suatu perusahaan pada dasarnya akan mempengaruhi 

risiko dan keuntungan perusahaan tersebut secara keseluruhan, sehingga lokasi 

sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel, baik dalam jangka 

menengah maupun jangka panjang. Adanya perbedaan keberhasilan suatu 

perusahaan dan perbedaan kekuatan atau kelemahan, seringkali dipengaruhi 

oleh faktor pemilihan lokasi. Sehingga lokasi yang dimaksud harus memiliki 

nilai strategis dan menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang perusahaan 

(Haming & Nurnajamuddin, 2011). 

Memilih lokasi berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-

segi negatif dan mendapatkan lokasi dengan paling banyak faktor-faktor positif 

(Handoko, 2015). Pada dasarnya, keputusan pemilihan lokasi sering 

bergantung kepada tipe bisnis yang akan dijalankan. Untuk keputusan lokasi 

industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan 

biaya. Berbeda halnya dengan organisasi jasa, strategi dipusatkan dalam 

memaksimalkan pendapatan (Heizer & Rander, 2016). Walaupun demikian, 

pememilih lokasi usaha pada umumnya mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. 

Pertimbangan mengenai pemilihan lokasi tidak hanya dibutuhkan oleh 

perusahaan skala besar, namun perusahaan jasa berskala mikro/kecil juga wajib 

untuk memilih lokasi usaha yang baik agar usaha bisa bertahan dan terus 

berjalan. Dengan semakin ketatnya persaingan dalam bisnis yang sama, 
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pemilihan lokasi sangat penting karena akan berdampak pada kemampuan 

bersaing dan juga keuntungan yang akan didapat.  

Menurut Handoko (2015), ada beberapa faktor pemilihan lokasi usaha 

yakni, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan supplier, dan fasilitas 

lainnya. Selain faktor-faktor tersebut, berbagai faktor lainnya perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi diantaranya adalah akses, visibilitas, 

lalu lintas, tempat parkir dan lingkungan (Tjiptono, 2001). 

Faktor lokasi seperti tersediaanya tempat parkir, akses jalan yang 

mudah, kondisi jalan yang baik, serta dapat dijangkau dengan transportasi akan 

menjadi nilai tambah dan harus menjadi perhatian penting dalam pemilihan 

lokasi usaha. Lokasi usaha yang mudah dijangkau akan menarik konsumen 

untuk mendatangi lokasi usaha tersebut. Pentingnya pemilihan lokasi usaha 

juga dikemukakan oleh Kristanto (2009), bahwa ada tiga unsur penting dalam 

bisnis yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi.  

Selain faktor tersebut diatas, pilihan utama dalam memilih lokasi adalah 

yang berada daerah perkotaan, karena daerah tersebut memiliki kepadatan 

penduduk yang tinggi. Lokasi usaha yang berada di daerah padat penduduk 

akan memiliki kesempatan lebih besar mendapatkan perhatian konsumen untuk 

melihat dan akhirnya timbul keinginan membeli. Bisnis yang bergerak 

dibidang jasa hendaknya harus lebih mendekatkan diri dengan pelanggan 

sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan. 

Bisnis jasa memilih lokasi usaha dekat dengan target pasar dapat 

menciptakan kesetiaan pelanggan, karena kesetiaan pelanggan terletak pada 
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service (pelayanan) yang diberikan oleh pengusaha jasa. Pelayanan yang baik 

serta tempat yang strategis membuat pelanggan betah mengkonsumsi jasa 

tersebut. Pelanggan yang sudah merasa puas akan suatu tempat usaha, maka 

akan cenderung tidak beralih ke tempat lain sehingga bisa menumbuhkan 

loyalitas pelanggan. Jadi dari beberapa faktor pemilihan lokasi usaha yang 

telah disebutkan di atas, diharapkan dapat menghantarkan usaha jasa untuk 

mencapai keberhasilan usaha.  

Keberadaan kampus di Kota Malang mempunyai daya tarik bagi 

seseorang untuk memulai usaha. Hal tersebut merupakan dampak terciptanya 

pasar potensial dengan keberadaan kampus itu sendiri. Bertambahnya minat 

penduduk luar untuk belajar, menarik para pengusaha untuk mendirikan usaha 

di sekitar kampus di Kota Malang. Karena pangsa pasar yang potensial itulah, 

terjadi fenomena banyaknya kafe yang didirikan di sekitar kampus. 

Kafe merupakan tempat berkumpul yang nyaman untuk melepaskan 

penat dari rutinitas sehari-hari. Berbagai kalangan terutama para mahasiswa 

beramai-ramai untuk mendatangi kafe, ditambah lagi saat ini banyak kafe yang 

menggunakan alat atau mesin kopi yang dapat memberikan kopi dengan cita 

rasa tersendiri bagi penikmatnya. Selain itu pemilik kafe juga menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang tidak membosankan dengan memberikan desain interior 

kafe yang unik, wifi gratis dan musik, sehingga semakin menarik dan membuat 

pengunjungnya betah untuk berlama-lama berada di kafe tersebut.   

Berkembangnya usaha kafe yang semakin meningkat tersebut akan 

menimbulkan iklim persaingan yang semakin tinggi untuk mendapatkan 
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konsumen/ pelanggan. Dengan adanya persaingan tersebut para pemilik usaha 

kafe harus memilih lokasi usaha yang strategis mungkin agar dapat bersaing 

dengan usaha kafe yang lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemilihan 

Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Studi Pada Usaha Kafe 

Berskala Mikro/Kecil Sekitar Kampus di Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pemilihan lokasi usaha dan keberhasilan usaha pada usaha kafe 

berskala mikro/kecil sekitar kampus di Kota Malang? 

2. Apakah pemilihan lokasi (akses, lalu lintas, tempat parkir, lingkungan, dan 

tenaga kerja) berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada usaha kafe 

berskala mikro/kecil sekitar kampus di Kota Malang? 

3. Pemilihan lokasi manakah yang terdiri dari (akses, lalu lintas, tempat 

parkir, lingkungan, dan tenaga kerja) yang berpengaruh dominan terhadap 

keberhasilan usaha pada usaha kafe berskala mikro/kecil sekitar kampus di 

Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan pemilihan lokasi usaha dan keberhasilan usaha 

pada usaha kafe berskala mikro/kecil sekitar kampus di Kota Malang. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemilihan lokasi usaha (akses, lalu lintas,

tempat parkir, lingkungan dan tenaga kerja) terhadap keberhasilan usaha

pada usaha kafe berskala mikro/kecil sekitar kampus di Kota Malang.

3. Untuk mengetahui pemilihan lokasi yang terdiri dari (akses, lalu lintas,

tempat parkir, lingkungan dan tenaga kerja) yang berpengaruh dominan

terhadap keberhasilan usaha pada usaha kafe berskala mikro/kecil sekitar

kampus di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemilik Usaha Kafe

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

bagi pemilik usaha kafe mengenai pemilihan lokasi usaha.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti

selanjutnya dalam menguji pengaruh pemilihan lokasi usaha terhadap

keberhasilan usaha.


