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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Langkah awal dalam perencanaan fasilitas adalah penentuan lokasi 

usaha. Perencanaan lokasi usaha mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menunjang perkembangan perusahaan dan menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan sebuah pendirian usaha. Oleh karena itu harus 

direncanakan dengan matang agar menemukan lokasi usaha yang strategis dan 

dapat bersaing secara efektif. Penentuan lokasi yang strategis juga akan 

membantu dalam kelancaran usaha sehingga perusahaan dapat berkembang 

kedepannya. Menurut Heizer & Render (2015) lokasi adalah pendorong biaya 

dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki kekuasaaan untuk membuat 

strategi bisnis perusahaan. Jika lokasi yang berdekatan dengan pesaing maka 

dapat dilakukan strategi kompetisi total seperti kepemimpingan harga atau 

produk lain yang diberikan. 

Menurut Muhardi (2011) perusahaan menentukan lokasi didasari 

dengan alasan kesinambungan dan keberhasilan perusahaan dimasa sekarang 

dan masa yang akan datang. Lokasi dapat dikaitkan dengan tempat perusahaan 

melakukan proses produksi dan tempat yang dipilih untuk pemasaran 

produknya. Walaupun berbeda lokasi kedua tempat tersebut harus sama-sama 

berada didaerah yang strategis dengan kriteria-kriteria tertentu yang bertujuan 

untuk mempermudah akses perusahaan. Lokasi produksi biasa              

ditentukan pada kedekatannya dengan konsumen agar mudah untuk dijangkau. 
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Jika dalam pemilihan lokasi usaha  tidak dilakukan dengan tepat maka akan 

dapat  menghancurkan suatu strategi bisnis. Keputusan lokasi sering 

bergantung kepada tipe suatu bisnis, jadi untuk tipe bisnis yang berbeda maka 

berbeda pula keputusan dalam pemilihan lokasinya. Untuk keputusan lokasi 

usaha manufaktur atau industri, strategi yang biasa digunakan adalah strategi 

untuk meminimalkan biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel 

yaitu biaya transportasi dan biaya produksi. Sedangkan untuk usaha jasa, 

strategi terfokus pada memaksimalkan pendapatan suatu perusahaan. Hal ini 

berarti bahwa fokus lokasi bagi usaha jasa seharusnya adalah pada volume 

bisnis dan pendapatan.  

Terdapat cara yang bisa digunakan perusahaan untuk memenangkan 

persaingan dalam dunia bisnis dari segi keputusan dasar operasional, 

diantaranya adalah desain proses, desain produk dan jasa, manajemen kualitas, 

pemilihan lokasi, penentuan tata letak, pengelolaan sumber daya manusia, 

penjadwalan, manajemen rantai pasokan, persediaan dan pemeliharaan, 

menurut Heizer dan Render (2015). Dari kesepuluh dasar yang ada salah satu 

keputusan yang penting dalam operasional adalah pemilihan lokasi. Dalam 

melakukan kegiatan bisnis, seorang pengusaha harus memiliki keputusan 

dalam pemilihan lokasi yang tepat. Salah satu kunci menuju kesuksesan adalah 

lokasi, lokasi dimulai dengan memilih kominitas. keputusan ini sangat 

bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, 

iklim politik dan lainnya. 
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Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

masing-masing perusahaan berbeda-beda. Bagi suatu perusahaan mungkin 

faktor terpenting adalah dekat dengan pasar. Tetapi mungkin yang lebih 

penting bagi perusahaan lainnya adalah dekat dengan sumber-sumber penyedia 

bahan dan komponen atau bahan baku. Perbedaan dalam pemilihan lokasi ini 

membuktikan adanya suatu perbedaan kebutuhan masing-masing perusahaan, 

baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa seperti pada restoran atau 

kafe.  

Perkembangan usaha bisnis sekarang ini meningkat dengan pesat, hal 

ini dapat ditandai dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Seperti pada 

restoran dan kafe yang berada di Malang yang pada sepanjang tahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 30 persen yang dicatat oleh Asosiasi Pengusaha 

Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo). Keadaan tersebut dapat mendorong 

perusahaan agar berusaha untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

dan mengembangkan usaha untuk mengoptimalkan laba serta dapat 

memperkuat posisi dalam menghadapi perusahaan pesaing. Keberadaan 

konsumen merupakan salah satu faktor penting untuk mencapainya. Kehadiran 

mahasiswa baru di Malang menjadi peluang untuk membuka usaha di bidang 

kuliner. Selain itu keberadaan kafe dan restoran di Malang juga menjadi salah 

satu objek wisata kuliner yang diminati wisatawan dari luar kota. Hal tersebut 

dapat memberi dampak pada berkembangnya usaha kuliner di Malang, terlebih 

usaha restoran dan kafe. seperti pada restoran pizza di Malang. 
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Pizza merupakan salah satu kuliner asal mancanegara yang sangat 

digemari. Terdapat puluhan penjual pizza, mulai dari restoran yang cukup 

mewah hingga yang ditawarkan oleh para penjual secara online. Kelezatan rasa 

dari roti khas Italia serta bentuknya yang besar dan dapat dinikmati bersama-

sama dengan teman menyebabkan makanan yang satu ini jadi favorit. Salah 

satu restoran pizza yang sedang naik daun saat ini adalah Pizza Combi. Pizza 

Combi sendiri memiliki berbagai varian pilihan pizza yang cukup beragam. 

Pizza Combi pertama berdiri ialah di kota Malang yang terletak di Perum. 

Sukarno Hatta Indah I No. 16 Malang.  

Awalnya Pizza Combi ini bertempat di garasi rumah owner yang terdiri 

dari 3 orang. Adapun outlet Pizza Combi saat ini  berjumlah 6 outlet. Wilayah 

Malang berada di Perum. Sukarno Hatta Indah I No. 16 Malang, Jl. Sukarno 

Hatta Malang, Ruko Griya Shanta MP 58 dan Jl. Danau Sentani Raya 1A 

Sawojajar Malang. Kota Surabaya berada di alamat Jl. Barata Jaya 53A 

Surabaya. Outlet di Sidoarjo di Jl. Kav. DPR E12 Pagerwojo Sidoarjo. Outlet 

yang terakhir berada di kota Jember di Jl. Sumatera No. 103 Ruko 02 Jember. 

Pizza Combi sudah mempunyai 6 outlet yang beroperasi dan 

rencananya akan membuka outlet baru untuk ekspansi di seluruh kota  Jawa 

Timur. Akan tetapi selama ini pembukaan outlet Pizza Combi hanya 

berdasarkan banyaknya permintaan konsumen baik komentar lewat media 

sosial maupun secara langsung. Selain itu dalam pembukaan outlet Pizza 

Combi hanya  mengira-ngira saja  tidak  memperhatikan dengan  baik apa  saja  
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faktor yang harusnya dipertimbangkan. Sehingga pada salah satu outlet yang 

berada di Perum. Sukarno Hatta Indah I No.16 Malang banyak mendapatkan 

komplain dari masyarakat sekitar karena merasa terganggu dengan adanya 

outlet Pizza Combi tersebut. Berikut data hasil wawancara langsung kepada 

konsumen mengenai data komplain dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Komplain Konsumen Pizza Combi Malang 

No Outlet Komplain 

1 Perum Suhat Indah 1 

No 16 (Outlet Suhat 

1) 

 

1. Outlet berada di perumahan terlalu 

masuk ke dalam jadi susah dicari dan 

tidak kelihatan dan sepi 

2. Parkiran kurang luas  

3. Tempatnya kurang luas 

2 Ruko Griya Shanta 

MP 58 (Outlet Suhat 

2) 

 

1. Kurang kelihatan dari jalan terlalu di 

pojok dan tidak ada papan namanya  

2. Berada di jalan yang lalu lintasnya 

padat  

3. Pelayanan kurang cepat 

4. Fasilitas kurang  

5. Ruangan kurang menarik 

3 Jalan Danau Sentani 

Raya 1A Sawojajar 

(Outlet Sawojajar) 

1. Tempatnya kurang luas  

2. Lahan parkir sempit 

3. Tatanan ruangan kurang menarik 

4. Pelayanan kurang cepat 

5. Lingkungan kurang ramai 

Sumber : Pizza Combi, 2018 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Zuliarni, Relon 

Taufik Hidayat (2013) dengan menggunakan metode analisis faktor. Dari 

penelitian tersebut maka faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

usaha pada bisnis restoran kelas kecil di lingkungan kampus Universitas Riau 

Pekanbaru adalah akses, visibilitas, tempat parkir, lingkungan dan persaingan. 

Dimana faktor yang penting adalah akses, visibilitas, lingkungan, tempat 
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parkir. Selain itu I Wayan Sastrawan (2015) penelitian ini menggunakan 

metode analisis faktor dengan hasil penelitian bahwa faktor yang 

mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL di Pantai Penimbangan adalah 

faktor aksesibilitas, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, lingkungan, 

persaingan dan faktor peraturan pemerintah. Faktor yang paling dominan 

mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL di Pantai Penimbangan adalah 

faktor aksesibilitas dengan nilai varimax rotation 56,331%. 

Oleh karena itu sebelum perusahaan membuat keputusan dalam 

pemilihan lokasi oulet maka diperlukan penelitian yang dapat mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi untuk 

mengatasi kesulitan pemilihan lokasi outlet pada Pizza Combi. Agar dalam 

penentuan lokasi outlet yang akan datang tidak terjadi kesalahan dan kerugian. 

Salah satu bisnis yang memerlukan faktor-faktor pertimbangan dalam 

pemilihan lokasi usaha yang tepat adalah restoran Pizza Combi. Oleh karena 

itu dengan mengacu pada permasalahan yang ada di atas maka penulis akan 

mengangkat judul “Analisis Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan 

Lokasi Pizza Combi Malang”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan masalah yang diuraian dilatar belakang di atas yaitu Pizza 

Combi belum mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 

pemilihan  lokasi  outlet karena  selama ini  pendirian  outlet  hanya  perkiraan  
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ouner Pizza Combi saja dan akhirnya kurang maksimal. Maka dari itu rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor kedekatan dengan pangsa pasar, kedekatan dengan para 

pesaing, tempat parkir, produktifitas tenaga kerja, lingkungan, dan ekspansi 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi restoran Pizza Combi 

Malang? 

2. Faktor apa yang dominan yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

lokasi restoran pada restoran Pizza Combi Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor kedekatan dengan 

pangsa pasar, kedekatan dengan para pesaing, tempat parkir, produktifitas 

tenaga kerja, lingkungan, dan ekspansi menjadi pertimbangan dalam 

pemilihan lokasi restoran Pizza Combi Malang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang dominan yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan lokasi restoran pada Pizza Combi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dan menjadi landasan 

bagi usaha Pizza dalam mengatur strategi selanjutnya yang berkaitan 

dengan pemilihan lokasi usaha. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan bahan perbandingan serta bahan pembelajaran pada 

penelitian yang berkaitan dengan pemilihan lokasi usaha. 

 


