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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Pada bagian ini berisi tentang teori-teori para ahli yang digunankan 

sebagai dasar dan acuan penulisan, tentunya teori di bawah ini merupakan teori 

yang sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri 

dari: 

1. Lokasi  

a. Pengertian Lokasi 

Lokasi usaha merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan 

suatu perusahaan baik untuk proses produksi maupun untuk manajerial. 

lokasi dapat menjadi faktor bagi keberhasilan suatu usaha. Lokasi 

strategis dapat menigkatkan pendapatan suatu perusahaan dan juga 

mengurangi biaya operasi. berikut ini merupakan beberapa pengertian 

menurut para ahli. 

Menurut Heizer & Render (2015) lokasi adalah pendorong biaya 

dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki kekuasanaan untuk 

membuat strategi bisnis perusahaan. Lokasi yang strategis bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi baru perusahaan. 

Pengertian lokasi menurut Kasmir (2009), yaitu tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan 

barang-barang dagangannya. 
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Lokasi merupakan faktor penting di pasar real estat. Keputusan 

mengenai lokasi mewakili bagian penting dalam proses perencanaan 

strategis hampir disetiap organisasi. Walaupun mungkin akan 

terlihatbahwa keputusan mengenai lokasi merupakan permasalahan 

terkait organisasi baru, organisasi yang sudah ada sering kali memilik 

kepentingan yang lebih besar pada keputusan seperti ini dibandingkan 

organisasi baru (Wiliam & Chuong, 2014). Menurut Handoko (2012), 

pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-

segi negatif dan mendapatkan lokasi dengan paling banyak faktor-faktor 

positif. Pemilihan lokasi yang tepat akan meminimumkan beban biaya 

(investasi dan operasional) jangka pendek maupun jangka panjang, dan 

akan meningkatkan daya saing perusahaan. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi 

merupakan tempat dimana suatu perusahaan beroperasi dan 

menghasilkan barang maupun jasa. Pemilihan lokasi perusahaan sangat 

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu usaha baik dalam 

jangka panjang ataupun jangka pendek. Lokasi juga merupakan kunci 

sukses sebuah usaha. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan 

keuntungan suatu usaha. 

b. Tujuan Lokasi  

Tujuan lokasi merupakan sesuatu yang diharapkan perusahaan 

untuk dicapai yang didasarkan pada letak usahanya. Tujuan lokasi ini 
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untuk memudahkan suatu perusahaan dalam melakukan aktifitas 

operasional atau produksi usahanya agar berjalan efektif dan efesien. 

Perencanaan lokasi yang tepat bertujuan untuk menghindari 

perusahaan melakukan kesalahan-kesalahan dalam pemilihan lokasi dan 

tempat fasilitas-fasilitas produksinya. Kesalahan-kesalahan dalam 

pemilihan lokasi dan tempat fasilitas-fasilitas produksi yang biasanya 

terjadi yaitu sulitntya memperoleh tenaga kerja, perusahaan harus 

mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membangun fondasi dari 

tanah yang sebelumnya berkondisi sangat jelek (Handoko, 2012). 

Stevenson, W. J., dan Chuong, S. C. (2014), semua organisasi berusaha 

untuk mengidentifikasi lokasi terbaik yang tersedia. Tujuan keputusan 

lokasi sebagai peraturan umum, organisasi yang berorientasi pada profit 

mendasarkan keputusan mereka pada profit sedangkan organisasi 

nonprofit bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dengan 

tingkat layanan konsumen yang mereka sediakan. 

Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan 

keuntungan 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 

(Render, J. H, 2014). Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan suatu 

perusahaan. 
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2. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Usaha 

Sebelum menentukan suatu lokasi usaha maka diperlukan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Setiap usaha dalam 

memilih lokasi memiliki faktor-faktor yang berbeda tergantung pada tipe 

atau jenis usahanya. berikut adalah beberapa faktor-faktor pemilihan lokasi 

menurut para ahli. Lokasi yang berdekatan dengan pesaing bisnis, 

perbisnisan dapat melakukan strategi kompetisi total baik dalam 

kepemimpinan harga atau produk lain yang diberikan. Seorang pengusaha 

harus mengenali jumlah dan ukuran bisnis lain serta situasi persaingan yang 

ada di daerah tersebut (Alcacer,2008).  

Menurut (Tjiptono, 2007) pemilihan lokasi usaha memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut: 

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transprotasi 

b. Visibilitas, lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

c. Lalulintas (traffic), dimana ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan besar trerjadinya 

impulse buying dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pulan 

menjadi hambatan, misalnya pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, 

dan ambulan. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman.  

e. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas untuk perluasan 

bisnis dikemudian hari. 
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f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung bisnis yang 

ditawarkan. Misalnya bisnis restoran kelas kecil yang berdekatan dengan 

daerah kampus, sekolah, dan pekantoran. 

g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. Misalnya dalam menentukan lokasi 

restoran kelas kecil, perlu dipertimbangkan apakah dijalan atau daerah 

yang sama banyak pula terdapat restoran kelas kecil lainnya. 

h. Peraturan pemerintah, yaitu seperti peraturan pembayaran pajak dan  

lain-lain. 

Pertimbangan pemilihan lokasi yang perlu mendapatkan perhatian 

manajemen adalah sebagai berikut (Haming M dan Nurnajamuddin M, 

2011). 

a. Perencanaan jangka panjang perusahaan 

Manajemen perlu mempertimbangkan kemungkinan memperluas 

area jika di masa yang akan datang perusahaan akan melakukan ekspansi 

atau peningkatan kapasitas. Perusahaan juga akan melakukan kebijakan 

diversifikasi atas produk yang dihasilkan, maka lokasi yang telah dipilih 

memiliki peluang yang cukup untuk menunjang kebutuhan pemasangan 

mesin baru. Lokasi menjamin kelancaran aliran pemasukan bahan baku 

dan aliran penyaluran keluaran yang dihasilkan. 

b. Kedekatan dengan sumber bahan 

Pabrik  yang   memerlukan  bahan  baku  dalam   volume   besar, 

bahan   tersebut   sulit   diangkut,   akan   susut   beratnya   dalam   proses  



14 

 

   

  

pengolahan tetapi angkutan hasilnya lebih mudah,  harga bahan baku 

relatif, dan tersedianya secara melimpah hanya pada tempat tertentu. 

Pabrik sejenis ini akan lebih efisien jika memilih lokasi dekat dengan 

sumber bahan (raw materials orientation industry). 

c. Kedekatan dengan pasar 

Pabrik yang memerlukan bahan baku dalam volume yang besar, 

tetapi bahan itu mudah diangkut, beratnya ditambah dalam proses 

pengolahan tetapi angkutan hasilnya lebih sulit. Pabrik seperti ini akan 

memilih lokasi yang dekat dengan pasar (market orientation industry). 

d. Iklim bisnis 

Suatu iklim bisnis yang baik dapat meliputi hadirnya bisnis yang 

serupa ukurannya, hadirnya perusahaan baru dalam industri yang sama, 

hadirnya perusahaan asing lainnya karena adanya kebijakan perusahaan 

multinasional dalam pemilihan lokasi internasional. Pemerintah suatu 

negara juga menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan 

bisnis termasuk pengaturan lokasi industri. Intervensi pemerintah lokal 

atau daerah ini diperlukan agar memudahkan mengatur kegiatan industri 

di daerahnya. 

e. Biaya total produksi 

Tujuan kriteria ini adalah mendorong usaha industri maupun jasa 

untuk memilih lokasi yang akan meminimumkan biaya operasi. Dalam 

biaya total tersebut tercakup biaya pemasukan bahan, biaya 
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pendistribusian dan pemasaran keluaran, upah buruh, harga tanah, biaya 

konstruksi, beban pajak, biaya energi dan biaya pengolahan lainnya. 

f. Ketersediaan infrastruktur 

Perusahaan industri ataupun jasa sangat memerlukan dukungan 

berbagai macam prasarana, seperti jalan raya, rel kereta api, hubungan 

udara, pasokan listrik, air, sarana telekomunikasi, dan energi. Pemerintah 

suatu negara dan juga pemerintah daerah harus mampu menyediakan 

prasarana sesuai persyaratan yang diminta oleh usahawan industry dan 

jasa. Sarana dan prasana tersebut akan menjadi insentif dalam pemilihan 

lokasi. 

g. Ketersediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja 

Dilokasi harus tersedia pasokan tenaga kerja yang diperlukan 

oleh usahawan pabrik dan jasa, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi 

mutunya. Pasokan tenaga kerja yang memadai dan upah yang relatif 

murah akan menjadi salah satu dari beberapa insentif utama dalam 

pemilihan lokasi. Sikap dan perilaku tenaga kerja yang tersedia untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan juga dipertimbangkan. 

h. Ketersediaan pembekal (presence of supplier) 

Pembekal adalah mitra usahawan dalam mengelola bisnisnya. 

Pembekal yang andal adalah tulang belakang usaha industri dan jasa. 

Dengan demikian, tersedianya pembekal, baik berupa leveransir bahan 

kebutuhan maupun penyedia komponen produk yang dibutuhkan oleh 

usaha industri. 
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i. Kebijaksanaan pemerintah dan risiko politik 

Beberapa negara memberikan pembatasan dalam penempatan 

usaha industri asing di negaranya. Pembatasan itu dapat berupa 

keharusan mempergunakan bahan lokal, memanfaatkan tenaga kerja 

lokal, dan kewajiban untuk melakukan alih teknologi. 

j. Zona perdagangan bebas 

Beberapa Negara menunjuk wilayah tertentu dinegaranya sebagai 

kawasan perdagangan bebas dengan berbagai insentif pajak di dalamnya. 

Hal itu dimaksudkan untuk mendorong pemodal asing memilih lokasi di 

wilayah itu. 

k. Blok perdagangan  

Beberapa Negara di kawasan tertentu berkolaborasi untuk 

membentuk blok perdagangan. Negara peserta perjanjian akan berusaha 

memilih lokasi dikawasan itu dalam upaya mendapatkan insentif sebagai 

negara peserta dan mendapatkan peluang pasar yang baru. 

l. Keamanan 

Faktor keamanan merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan 

oleh pengusaha dalam pemilihan lokasi. Tanpa jaminan keamanan, 

usahawan akan ragu-ragu menanamkan modalnya di daerah yang 

bersangkutan. 

m. Aturan lingkungan  

Semakin sadar masyarakat akan kelestarian lingkungan, maka isu 

lingkungan menjadi penting dalam pemilihan lokasi. Bahkan soal 
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lingkungan sudah diatur dalam konversi internasional, antara lain ISO-

14000 yang mengatur system manajemen lingkungan (ecomanagement 

system, EMS) dan masalah audit lingkungan (Ecomanagement Audit 

Scheme, EMAS). Pemilihan lokasi menjadi semakin sulit karena selain 

mempertimbangkan aspek ekonomi, juga harus mempertimbangkan 

aspek lingkungan, social, politik dan keamanan. 

n. Penerimaan masyarakat lokal 

Penerimaan masyarakat lokal terhadap kehadiran perusahaan di 

suatu daerah penting untuk diperhatikan. Aspek sosial, budaya, 

keyakinan, tata nilai masyarakat dan adat istiadat setempat harus 

dipertimbangkan.   Di suatu daerah tempat hukum adat dan pengaruh 

kepala suku masih kuat, maka soal pemilikan atas tanah, sekalipun sudah 

diproses menurut hukum formal, tetap masih harus mendapatkan 

pengakuan dari pemangku adat. 

o. Keunggulan bersaing 

Suatu keputusan penting untuk perusahaan multinasional ialah 

pemilihan atas negara yang menjadi tempat  kedudukan  (home base)  

dari masing-masing bisnis yang berbeda. Keunggulan bersaing 

diciptakan pada suatu home base dengan disertai rumusan strategi 

tertentu, produk inti dan teknologi proses  diciptakan, dan suatu 

kebijakan produksi massa penting dipertimbangkan. 
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Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi perusahaan (Handoko, 2012): 

a. Lingkungan masyarakat 

Kesediaan masyarakat suatu daerah menerima sega konsekuensi, 

baik konsekuensi positif maupun negatif didirikannya suatu pabrik di 

daerah tersebut merupakan suatu syarat penting. Perusahaan perlu 

memperhatikan nilai-nilai lingkungan dan ekologi dimana perusahaan 

akan berlokasi, karena pabrik-pabrik sering memproduksi limbah dalam 

berbagai bentuk air, udara, atau limbah zat padat yang telah tercemar, 

dan sering menimbulkan suara bising. 

b. Kedekatan dengan pasar 

Dekat dengan pasar akan  membuat perusahaan dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para langganan, dan 

sering mengurangi biaya distribusi. Perlu dipertimbangkan pasar 

perusahaan tersebut luas ataukah hanya melayani sebagian kecil 

masyarakat, produk mudah rusak atau tidak, berat produk, dan proporsi 

biaya distribusi barang jadi pada total biaya. Perusahaan besar dengan 

jangkauan yang luas, dapat mendirikan pabrik-pabriknya di banyak 

tempat yang tersebar untuk mendekati pasar. Dalam sektor jasa, daerah 

pasar biasanya ditentukan oleh waktu perjalanan para langganan ke 

fasilitas (bank, fasilitas rekreasi, restaurant, rumah sakit) atau waktu 

perjalanan para pemberi pelayanan jasa ke para langganan (mobil 

pemadam kebakaran, ambulan rumah sakit, pemasang telephone)  
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c. Tenaga kerja 

Dimanapun lokasi perusahaan, harus mempunyai tenaga kerja, 

karena itu cukup tersedianya tenaga kerja  merupakan hal  yang 

mendasar. Bagi banyak perusahaan sekarang kebiasaan dan sikap calon 

pekerja suatu daerah lebih penting dari keterampilan dan pendidikan, 

karena jarang perusahaan yang dapat menemukan  tenaga kerja  baru 

yang telah siap pakai untuk pekerjaan  yang sangat  bervariasi  dan 

tingkat spesialisasinya yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus 

menyelenggarakan program latihan khusus bagi tenaga kerja baru. 

d. Kedekatan dengan bahan mentah dan supplier 

Apabila bahan mentah berat, susut cukup besar dalam proses 

produksi dan bahan mentah tersebut lekas rusak maka perusahaan lebih 

baik berlokasi dekat dengan bahan mentah. Tetapi bila produk jadi lebih 

berat, besar, dan bernilai rendah maka lokasi dipilih sebaliknya. 

e. Fasilitas dan biaya transportasi 

Tersedianya fasilitas transportasi baik lewat darat, udara dan air 

akan memperlancar pengadaan faktor-faktor produksi dan penyaluran 

produk perusahaan. Perbedaan biaya transportasi tidak sepenting 

perbedaan upah tenaga kerja bagi banyak perusahaan. Perusahaan harus 

menyalurkan produk dari produsen bahan mentah ke pemakai akhir, hal 

ini menyebabkan biaya transportasi tidak dapat dihilangkan dimanapun 

perusahaan berlokasi. 
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f. Sumber daya-sumber daya alam lainnya 

Perusahaan-perusahaan seperti pabrik kertas, baja, karet, kulit, 

gula, tenun, pemrosesan makanan, alumunium dan sebagainya sangat 

memerlukan air dalam kuantitas yang besar. Selain itu hamper setiap 

industri memerlukan baik tenaga yang dibangkitkan dari aliran listrik, 

disel, air, angin dan lain-lain 

3. Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam pemilihan lokasi suatu usaha. Analisis faktor dapat menjelaskan 

struktur hubungan antar variabel berdasarkan faktor yang ada. Maka dari  

itu metode analisis faktor ini diharapkan dapat menjawab pertayaan yang 

ada di rumusan masalah. Berikut merupakan penjelasan mengenai analisis 

faktor menurut para ahli. 

Analisis faktor adalah sebuah teknik yang  digunakan  untuk  

mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi 

antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor 

merupakan perluasan dari analisis komponen utama yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif  kecil  yang  dapat 

menjelaskan sejumlah besar  variabel yang saling berhubungan. Sehingga 

variabel-variabel dalam satu faktor mempunyai korelasi yang tinggi 

sedangkan korelasi dengan variabel-variabel pada  faktor  lain  relatif 

rendah. Tiap-tiap kelompok dari variabel mewakili suatu konstruksi dasar 

yang disebut faktor.  
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Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur 

hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel 

bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak (random 

quantities) yang sebelumnya tidak dapat diukur atau ditentukan secara 

langsung. Selain tujuan utama tersebut, terdapat tujuan lainnya adalah: 

a. Untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya  banyak 

menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari 

variabel asal, dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel 

laten atau konstruk atau variabel bentukan. 

b. Untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel  penyusun 

faktor atau dimensi dengan faktor  yang  terbentuk,  dengan 

menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan 

komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor 

konfirmatori. 

c. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen  dengan  analisis 

faktor konfirmatori. Validasi data untuk mengetahui apakah  hasil 

analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya, 

sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti  sudah  mempunyai 

suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Proses analisis 

faktor secara garis besar terdiri dari beberapa tahapan berikut ini: 

a. Menformulasikan masalah 

Menformulasikan masalah meliputi beberapa hal: 

1) Tujuan analisis faktor harus diidentifikasi. 
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2) Variabel yang akan dipergunakan di dalam analisis faktor harus 

dispesifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya, teori dan 

pertimbangan dari peneliti. 

3) Pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau rasio. 

4) Banyaknya elemen sampel (n) harus cukup atau memadai. 

b. Membuat matriks korelasi. 

Dalam melakukan analisis faktor, keputusan pertama yang harus 

diambil oleh peneliti adalah menganalisis apakah data yang ada cukup 

memenuhi syarat didalam analisis faktor. Langkah  pertama  ini 

dilakukan dengan mencari korelasi matriks antara indikator-indikator 

yang diobservasi. Ada beberapa ukuran yang bisa digunakan  untuk 

syarat kecukupan data sebagai rule of thumb yaitu: 

1) Korelasi matriks antar indikator: Metode yang pertama adalah 

memeriksa korelasi matriks. Tingginya korelasi antara indikator 

mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam sebuah indikator yang bersifat homogen 

sehingga setiap indikator mampu membentuk faktor umum atau 

faktor konstruk. Sebaliknya korelasi yang rendah antara indikator 

megindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak homogen 

sehingga tidak mampu membentuk faktor konstruk. 

2) Korelasi parsial: Metode kedua adalah memeriksa korelasi parsial 

yaitu mencari korelasi satu indikator dengan indikator lain dengan 
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mengontrol indikator lain. Korelasi parsial ini disebut dengan 

negative anti-image correlations. 

3) Kaiser-Meyer Olkin (KMO) : Metode ini paling banyak digunakan 

untuk melihat syarat kecukupan data untuk analisis faktor. Metode 

KMO ini mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan 

mengukur kecukupan sampling untuk setiap indikator. 

c. Menentukan jumlah faktor. 

Menentukan jumlah faktor atau ekstraksi faktor adalah suatu 

metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator 

untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan 

korelasi antara indikator yang diobservasi. Ada beberapa metode yang 

bisa digunakan untuk melakukan ekstraksi faktor yaitu: 

1) Principal Components Analysis: Analisis komponen utama 

(principal components analysis) merupakan metode yang paling 

sederhana di dalam melakukan ekstraksi faktor. Metode ini 

membentuk kombinasi linear dari indikator yang diobservasi. 

2) Principal Axis Factoring: Metode ini hampir sama dengan metode 

principal components analysis sebelumnya kecuali matriks korelasi 

diagonal diganti dengan sebuah estimasi indikator kebersamaan, 

namun tidak sama dengan principal components analysis di mana 

indikator kebersamaan yang awal selalu diberi angka 1. 

3) Unweighted Least Square: Metode ini adalah prosedur untuk 

meminimumkan jumlah perbedaan yang dikuadratkan antara 
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matriks korelasi yang diobservasi dan yang diproduksi dengan 

mengabaikan matriks diagonal dari sejumlah faktor tertentu. 

4) Generalized Least Square: Metode ini adalah metode 

meminimumkan error sebagaimana metode unweighted least 

squares. Namun, korelasi diberi timbangan sebesar keunikan dari 

indikator (error). Korelasi dari indikator yang mempunyai error 

yang besar diberi timbangan yang lebih kecil dari indikator yang 

mempunyai error yang kecil. 

5) Maximum Likelihood: Adalah suatu prosedur ekstraksi faktor yang 

menghasilkan estimasi parameter yang paling mungkin untuk 

mendapatkan matriks korelasi observasi jika sampel mempunyai 

distribusi normal multivariat. 

d. Merotasi faktor. 

Rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor belum 

menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi 

faktor ini agar dapat memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana 

agar mudah diinterpretasikan. Ada beberapa metode rotasi faktor yang 

bisa digunakan yaitu: 

1) Varimax Method: Adalah metode rotasi orthogonal untuk 

meminimalisasi jumlah indikator yang mempunyai factor loading 

tinggi pada tiap faktor. 
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2) Quartimax Method: Merupakan metode rotasi untuk 

meminimalisasi jumlah faktor yang digunakan untuk menjelaskan 

indikator. 

3) Equamax Method: Merupakan metode gabungan antara varimax 

method yang meminimalkan indikator dan quartimax method yang 

meminimalkan faktor. 

e. Menafsirkan faktor atau interpretasi hasil 

Penafsiran faktor difasilitasi dengan mengidentifikasi variabel-

variabel yang mempunyai muatan yang besar pada faktor yang sama. 

Faktor itu dapat ditafsirkan menurut variabel-variabel yang memberi 

muatan yang tinggi pada faktor tersebut. beberapa bantuan lain dalam 

menafsirkan faktor adalah dengan melakukan plot variabel-variabel 

menggunakan muatan-muatan faktor sebagai koordinatnya. Variabel-

variabel pada ujung sumbu adalah variabel-variabel yang mempunyai 

muatan yang tinggi hanya pada faktor tersebut, dan karenanya dapat 

dapat menjelaskan faktor tersebut.  

Variabel-variabel yang berada dekat dengan titik asal  

mempunyai muatan-muatan yang kecil pada kedua faktor tersebut. 

Variabel-variabel yang tidak dekat dengan satupun sumbu berhubungan 

dengan kedua faktor. Jika sebuah faktor tidak dapat  didefinisikan  

dengan jelas menurut variabel aslinya, maka faktor tersebut harus diberi 

label sebagai sebuah faktor yang tidak terdefinisi atau sebuah faktor 

umum. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang mana penelitian tersebut 

mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian terdahulu ini 

digunakan sebagai acuan, referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.  

Sri Zuliarni, Relon Taufik Hidayat (2013) tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui secara berurutan faktor pertimbangan dalam 

pemilihan lokasi usaha pada bisnis restoran kelas kecil dilingkungan kampus 

Universitas Riau Pekanbaru. Metode yang digunakan analisis faktor  yaitu 

dalam uji validitas jika p≤0,05 maka item-item pertanyaan dinyatakan valid 

sedangkan uji reabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach.  Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa 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 sangat penting dalam 

pemilihan lokasi usaha adalah akses, visibilitas, lingkungan, tempat parkir.  

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 
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mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL di Pantai Penimbangan adalah 

faktor aksesibilitas dengan nilai varimax rotation 56,331%. 

Firmila Wamaliya & I Gusti Putu Natha Wirawan (2014) metode yang 

digunakan ialah analisis faktor. Dari penelitian  tersebut dapat  diketahui  

bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pedagang 

perak dan emas di Pasar Seni Celuk adalah faktor kompetisi/persaingan usaha 

dan faktor besarnya modal usaha. Sedangkan faktor yang di pertimbangkan 

pedagang perak dan emas di Pasar Seni Ubud adalah faktor fasilitas tempat 

usaha dan faktor kebersihan tempat usaha. 

Nur Wahyudi (2014)  tujuan penelitiannya untuk  mengetahui 

pemilihan lokasi  usaha berdasarkan faktor-faktor kedekatan dengan 

infrastruktur, lingkungan bisnis, dan biaya lokasi yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan usaha jasa  mikro di sekitar Kecamatan Sungai  Kunjang 

Samarinda. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tiap-tiap variabel independen memiliki 

koefisien regresi dengan tanda positif (+), hal ini berarti setiap kenaikan 

variabel independen akan diikuti oleh kenaikan variabel  dependen,  begitu  

pula sebaliknya. Dari ketiga variabel independen yang diajukan dalam 

penelitian ini, variabel biaya lokasi adalah variabel yang memiliki pengaruh 

paling besar terhadap usaha jasa mikro yang berada di sekitar Kecamatan 

Sungai Kunjang Samarinda.  

Pratiwi (2010) metode penelitiannya penarikan sampel menggunakan 

metode proportional sampling dan metode analisis yang digunakan adalah 
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model regresi berganda. Hasil penelitiannya yaitu kedekatan dengan 

infrastruktur, lingkungan bisnis, dan biaya lokasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesuksesan usaha. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

nilai adjusted R2 sebesar 66%. Hasil uji F menunjukkan pada  usaha  jasa  

mikro kecil yang berada disekitar kampus Undip Pleburan, variable 

independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Dari ketiga variabel independen biaya lokasi merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan kedua variabel 

yang lainnya. Oleh karena itu, dalam pemilihan lokasi  usahanya  pemilik  

usaha sebaiknya lebih memperhatikan pada biaya yang harus dikeluarkan 

dalam memperoleh lokasi usahanya. 

Yani Iriani, Defi Septiyanto (2012) dalam penelitian ini metode yang 

digunakan yaitu path analysis dan metode promethee. Penelitian ini 

memperoleh hasil yaitu pengaruh faktor-faktor lokasi terhadap lokasi strategis 

adalah hubungan antara fasilitas, jumlah pesaing, lokasi dan harga sewa 

terhadap lokasi strategis adalah Y= 0,6352 X1 + 0,445 X2 + 0,0199 X3 + 

0,0303 X4 + 0,457. Artinya lokasi strategis dipengaruhi secara positif oleh 

fasilitas, jumlah pesaing, lokasi dan harga sewa, namun yang paling besar 

pengaruhnya ialah fasilitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode 

prpmethee bahwa lokasu pusat distribusi pupuk di wilayah timur Jawa Barat 

yang paling strategis yaitu di kota Bandung.  

Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
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maka dalam menentukan lokasi perusahaan harus mempertimbangkan 

berbagai aspek yang mendukung bagi aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

Dalam penelitian ini, mempertimbangkan faktor-faktor dalam  penentuan 

lokasi usaha yang strategis merupakan  hal yang penting bagi  perusahaan  

pizza yang berada di kota Malang. Untuk itu penulis mengacu kepada 

penelitian Sri Zuliarni, Relon Taufik  Hidayat (2013) yang  menggunakan 

aspek akses, visibilitas, tempat parkir, lingkungan dan persaingan sebagai 

faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha pada bisnis 

restoran. 

C. Kerangka Pikir  

Berdasarkan pada tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran 

teoritis yang disajikan dalam penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Sumber: I Wayan Sastrawan (2015);Sri Zuliarni & Relon Taufik         

Hidayat(2013); Handoko (2012);  Heizer & Render (2015);  diolah 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 di atas merupakan kerangka pikir pada penelitian ini. yang 

menjelaskan bahwa ada 6 faktor untuk pemilihan lokasi yang diketahui dari 

wawancara kepada konsumen serta pemilik usaha. Kemudian dinilai 



30 

 

   

  

berdasarkan pada teori Handoko (2012) Heizer &  Render  (2015)  dan 

penelitian terdahulu I Wayan Sastrawan (2015) dan juga Sri Zuliarni  dan  

Relon Taufik Hidayat (2013) yang terdiri dari  kedekatan dengan  pangsa  

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

kerja, lingkungan, danekspansi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan lokasi. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sastrawan 

(2015) yang menyatakan bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam  

pemilihan lokasi adalah akses, visibilitas, tempat parkir, lingkungan, 

persaingan, lalu lintas, ekspansi, dan faktor peraturan pemerintah. 

Dari uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1 : Faktor kedekatan dengan pangsa pasar, kedekatan dengan para  

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

ekspansi menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi Pizza Combi 

Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sastrawan 

(2015) yang menyatakan bahwa faktor yang dominan yang dipertimbangkan 

dalam pemilihan lokasi adalah faktor aksesbilitas. Dari uraian tersebut, maka 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Faktor kedekatan dengan pangsa pasar merupakan faktor dominan yang 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi Pizza Combi Malang

 


