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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemilihan lokasi terhada kesuksesan usaha 

pada usaha jasa mikro kecil disekitar kampus UN PGRI Kediri. Berdasarkan berbagai literatur, 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Berdasarkan pernyataan-

pernyataan seperti tersebut di atas muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh faktor kedekatan dengan infrastruktur terhadap kesuksesan usaha jasa mikro-

kecil di sekitar Kampus UN PGRI KEDIRI ? 

2. Adakah pengaruh faktor kedekatan dengan lingkungan bisnis terhadap kesuksesan usaha jasa 

mikro-kecil di sekitar Kampus UN PGRI KEDIRI ? 

3. Adakah pengaruh faktor biaya lokasi kesuksesan usaha jasa mikro-kecil di sekitar Kampus UN 

PGRI KEDIRI ? 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni melalui 

observasi langsung, dan dengan memberikan kuesioner kepada para pemilik usaha jasa mikro kecil 

yang berada di sekitar kampus UN PGRI Kediri. Penarikan sampel menggunakan metode proportional 

sampling dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan dengan infrastruktur, lingkungan bisnis, dan 

biaya lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan usaha. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan pada usaha jasa mikro kecil yang berada disekitar kampus UN PGRI Kediri, variabel 

independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dari variabel-

variabel independen pada penelitian ini, pengaruh yang dominan terhadap variabel dependen adalah 

kedekatan dengan infrastruktur, berarti variabel ini adalah paling penting dalam menentukan 

kesuksesan usaha di sekitar Kampus UN PGRI KEDIRI. Kondisi ini memberikan kesan bahwa 

kesuksesan usaha di sekitar Kampus UN PGRI KEDIRI dipersepsikan responden sangat dipengaruhi 

oleh dekatnya infratruktur yang mendukung usaha mereka di sekitar Kampus UN PGRI KEDIRI. 

 
KATA KUNCI  : Pemilihan lokasi, kesuksesan usaha. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada saat ini dunia bisnis di 

Indonesia telah mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Hal ini 

menyebabkan persaingan antar pelaku 

bisnis semakin ketat. Adanya 

perbedaan tingkat sukses sebuah 

organisasi dan perbedaan kekuatan 

dan/atau kelemahan organisasi, salah 

satunya terjadi akibat strategi 

pemilihan lokasi. Dalam situasi 

persaingan, faktor-faktor lokasi dapat 

menjadi faktor-faktor kritis yang 

membuatnya sangat penting (T. Hani 
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Handoko, 2000 : 65). Agar usaha yang 

dijalankan dapat bersaing secara 

efektif, lokasi usaha haruslah strategis 

dan mudah untuk dijangkau. 

Pemilihan lokasi suatu 

organisasi (perusahaan) akan 

mempengaruhi risiko dan keuntungan 

perusahaan tersebut secara 

keseluruhan, mengingat lokasi sangat 

mempengaruhi biaya tetap maupun 

biaya variabel, baik dalam jangka 

menengah maupun jangka panjang. 

Sebagai contoh, biaya transportasi saja 

bisa mencapai 25% harga jual produk 

(tergantung kepada produk dan tipe 

produksi atau jasa yang diberikan). 

Hal ini berarti bahwa seperempat total 

pendapatan perusahaan mungkin 

dibutuhkan hanya untuk menutup 

biaya pengangkutan bahan mentah 

yang masuk dan produk jasa yang 

keluar dari perusahaan (Heizer dan 

Render, 2004 : 410). 

Memilih lokasi yang tepat 

berarti menghindari sebanyak 

mungkin efek-efek negatif yang 

mungkin timbul dan mendapatkan 

lokasi yang memiliki paling banyak 

faktor-faktor positif. Sekali organisasi 

menentukan letak lokasi usahanya 

untuk beroperasi di suatu daerah 

tertentu, maka akan banyak biaya yang 

timbul dan sulit untuk dikurangi. 

Keputusan lokasi sering 

bergantung kepada tipe bisnis. Untuk 

keputusan lokasi industri, strategi 

yang digunakan biasanya adalah 

strategi untuk meminimalkan biaya, 

sedangkan untuk bisnis eceran dan 

jasa profesional, strategi yang 

digunakan terfokus pada 

memaksimalkan pendapatan. 

Walaupun demikian, strategi lokasi 

pemilihan gudang, dapat ditentukan 

oleh kombinasi antara biaya dan 

kecepatan pengiriman. Secara umum, 

tujuan strategi lokasi adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan lokasi 

bagi perusahaan. 

Tanpa perencanaan lokasi yang 

tepat, perusahaan dapat membuat 

kesalahan- kesalahan dalam pemilihan 

lokasi. Suatu perusahaan mungkin 

memilih lokasi tanpa 

mempertimbangkan ketersediaan 

tenaga kerja di daerah tersebut, dan 

beberapa bulan setelahnya perusahaan 

menghadapi masalah tenaga kerja. 

Perusahaan lain memutuskan membeli 

tanah untuk lokasi pabrik dengan 

harga yang murah, tetapi kemudian 

disadari bahwa kondisi tanah di lokasi 

tersebut jelek sehingga perusahaan 

harus mengeluarkan biaya ekstra 

dalam membangun fondasinya. 

Kesalahan-kesalahan seperti yang 

Simki-Economic Vol. 01 No. 12 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Danny Wahyu Aulia | 10.1.02.02.0060 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

disebutkan diatas dapat 

mengakibatkan perusahaan beroperasi 

dengan tidak efisien dan efektif. 

Faktor-faktor penting yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi masing-masing perusahaan 

berbeda. Bagi suatu perusahaan 

mungkin faktor terpenting adalah 

dekat dengan pasar. Tetapi mungkin 

yang lebih penting bagi perusahaan 

lain adalah dekat dengan sumber-

sumber penyediaan bahan dan 

komponen. Beberapa perusahaan 

lainnya mungkin mempertimbangkan 

faktor lokasi dimana tersedia tenaga 

kerja yang mencukupi kebutuhan 

perusahaan, ataupun biaya transportasi 

yang sangat tinggi bila produk berat 

dan besar. 

Jadi, alasan utama terjadinya 

perbedaan dalam pemilihan lokasi 

adalah adanya perbedaan kebutuhan 

masing-masing perusahaan. Lokasi 

yang baik adalah persoalan individual. 

Hal ini sering disebut pendekatan 

“situasional” atau “CONTINGENCY” 

untuk pembuatan keputusan – bila 

dinyatakan secara sederhana, 

“semuanya bergantung” (T. Hani 

Handoko, 2000 : 67). 

Faktor berikut ini juga perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi : harga tanah, dominasi 

masyarakat, peraturan-peraturan 

tenaga kerja (LABOR LAWS) dan 

relokasi, kedekatan dengan pabrik-

pabrik dan gudang-gudang lain 

perusahaan maupun para pesaing, 

tingkat pajak, kebutuhan untuk 

ekspansi, cuaca atau iklim, keamanan, 

serta konsekuensi pelaksanaan 

peraturan tentang lingkungan hidup.  

Penelitian mengenai pemilihan 

lokasi lebih sering dilakukan untuk 

pemilihan lokasi pabrik, gudang, dan 

bisnis ritel. Namun pemilihan lokasi 

usaha tidak hanya dibutuhkan oleh 

perusahaan-perusahaan besar. Usaha 

jasa berskala mikro-kecil pun juga 

perlu memilih lokasi usaha yang 

strategis agar dapat terus berjalan.  

Usaha-usaha yang bergerak 

dibidang jasa pun harus lebih 

mendekatkan diri dengan semua 

pelanggan mereka sehingga mereka 

bisa memberikan pelayanan yang lebih 

baik kepada pelanggan. 

Keberadaan Kampus UN PGRI 

KEDIRI merupakan magnet bagi 

seorang pengusaha untuk mendirikan 

usaha jasa disekitarnya. Banyaknya 

mahasiswa yang kuliah di Kampus 

UN PGRI KEDIRI merupakan pasar 

yang sangat potensial untuk dijadikan 

lahan bisnis. Hal inilah yang 

menyebabkan fenomena menjamurnya 

Simki-Economic Vol. 01 No. 12 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Danny Wahyu Aulia | 10.1.02.02.0060 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

usaha jasa yang didirikan di sekitar 

Kampus UN PGRI KEDIRI. 

Bagi usaha jasa, lokasi yang 

strategis seringkali lebih penting dari 

pada faktor-faktor yang lain. Hal ini 

berarti bahwa pengusaha rela 

membayar biaya yang lebih besar 

untuk pemilihan lokasi dengan 

mengharapkan pendapatan besar 

sebagai akibat pemilihan lokasi yang 

tepat. Hal ini juga terjadi pada usaha 

jasa yang berdiri disekitar Kampus 

UN PGRI KEDIRI, para pengusaha 

tidak peduli dengan harga sewa yang 

mahal karena dekat dengan Kampus 

UN PGRI KEDIRI serta berada di 

pusat kota. 

Mereka rela membayar mahal 

untuk membuka usaha dilokasi ini 

dengan mengharapkan pendapatan 

yang besar mengingat adanya pasar 

yang potensial akibat adanya 

mahasiswa yang kuliah di UN PGRI 

KEDIRI. Disamping faktor biaya, 

faktor kedekatan dengan infrastruktur 

dan kedekatan dengan lingkungan 

bisnis merupakan hal-hal yang 

diperhatikan pengusaha sebelum 

mendirikan usaha di sekitar Kampus 

UN PGRI KEDIRI. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, yakni melalui observasi 

langsung, dan dengan memberikan 

kuesioner kepada para pemilik usaha 

jasa mikro kecil yang berada di sekitar 

kampus UN PGRI Kediri. Penarikan 

sampel menggunakan metode 

proportional sampling dan metode 

analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model regresi 

berganda. 

Population atau Universe 

adalah jumlah dari keseluruhan obyek 

(satuan-satuan/ individu-individu) 

yang karakteristiknya hendak diduga. 

Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh usaha jasa berskala mikro-

kecil yang berada disekitar kampus 

UNP Kediri yang berjumlah kurang 

lebih 24 usaha. 

 Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki, dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi (jumlahnya lebih 

sedikit daripada populasinya). 

Penggunaan sampel dalam penelitian 

ini dikarenakan tidak mungkin peneliti 

meneliti seluruh anggota populasi. 

Oleh karena itu, peneliti membentuk 

sebuah perwakilan populasi yang 

disebut sampel yang nantinya dapat 
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ditarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasi untuk seluruh populasi. 

Berdasarkan jumlah indikator  

yang ada dalam jabaran variabel 

instrumen, kemudian dikembangkan 

menjadi instrumen penelitian yang 

berupa kuisioner atau angket. 

Selanjutnya diteruskan dengan Uji 

Validitas dan Uji Reliabilitas untuk 

mendapatkan hasil yang valid dan 

reliabel. 

 

III. Hasil Dan Kesimpulan 

Data yang diperoleh dari hasil 

analisis persamaan regresi berganda 

dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 16 dapat ditampilkan 

sebagai berikut:  

Dari hasil tersebut apabila 

ditulis dalam bentuk standardized 

dari persamaan regresinya adalah 

sebagai berikut : 

Y = 0,711 X1 + 0,414 X2 + 0.333 X3 

 
 

Dari hasil regresi linear 

berganda dan uji t menunjukkan 

bahwa ketiga koefisien regresi tersebut 

bertanda positif dan signifikan. Dari 

model regresi tersebut dapat dijelaskan 

lebih lanjut yakni sebagai berikut: 

1. Variabel Kedekatan 

Infrastruktur (X1) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesuksesan Usaha (Y) 

dengan nilai regresi 0,711 dan 

nilai t hitung = 4,914 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. 

2. Variabel Lingkungan Bisnis 

(X2) memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Kesuksesan Usaha (Y) dengan 

nilai regresi 0,414 dan nilai t 

hitung = 2,401 dengan tingkat 

signifikansi 0,026. 

3. Variabel Biaya Lokasi (X3) 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kesuksesan 

Usaha (Y) dengan nilai regresi 

0,333 dan nilai t hitung = 2,878 

dengan tingkat signifikansi 

0,015. 

 

Kemudian juga dilakukan 

pengujian Koefisien determinasi (R2) 

pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

Coefficientsa 

Model 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

 (Constant) 7.365 4.343 

 

1.696 .105 

  

x1 .826 .168 .711 4.914 .000 .882 1.133 

x2 .597 .249 .414 2.401 .026 .622 1.608 

x3 .469 .250 .333 2.878 .015 .589 1.698 

a.DependentVariable:y       
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dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. 

 

 

 

Hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS versi 16 

dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (adjusted R2) yang 

diperoleh sebesar 0,629. Hal ini berarti 

62,9% Kesuksesan Usaha dapat 

dijelaskan oleh variabel kedekatan 

infrastruktur, lingkungan bisnis dan 

biaya lokasi, sedangkan sisanya yaitu 

37,1% loyalitas pelanggan dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan 

1. Penelitian ini pada dasarnya 

menitik beratkan pada masalah 

manajemen sumber daya manusia 

khususnya untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kedekatan 

infrastruktur, lingkungan bisnis dan 

biaya lokasi terhadap kesuksesan 

usaha di sekitar Kampus UN PGRI 

KEDIRI. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis data yang 

telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara kedekatan infrastruktur 

terhadap kesuksesan usaha di 

sekitar Kampus UN PGRI KEDIRI. 

Hal ini dibuktikan dengan variabel 

kedekatan infratruktur (X1) 

memiliki koefisien regresi sebesar 

0,711 (bertanda positif) dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( 

< taraf signifikansi sebesar 0,05). 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan bisnis terhadap 

kesuksesan usaha di sekitar 

Kampus UN PGRI KEDIRI. Hal ini 

dibuktikan dengan variabel 

lingkungan bisnis (X2) memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,414 

(bertanda positif) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,026 ( < taraf 

signifikansi sebesar 0,05). 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

antara biaya lokasi terhadap 

kesuksesan usaha di sekitar 

Kampus UN PGRI KEDIRI. Hal ini 

dibuktikan dengan variabel biaya 

lokasi (X3) memiliki koefisien 

regresi sebesar 2,878 (bertanda 

positif) dengan tingkat signifikansi 

M

od

el 

 

R 

 

R 

Squa

re 

 

Adju

sted 

R 

Squa

re 

 

Std. 

Erro

r of 

the 

Esti

mate 

 

Change Statistics 

R 

Squar

e 

Chan

ge 

F 
Chan

ge 

d
f
1 

d
f
2 

1 0.793

6954

22 

0.629

9524

22 

0.574

4452

85 

1.838

2048

16 

0.629

9524

22 

11.34
9034

73 

3 2
0 

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2     

b. Dependent Variable: y    
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sebesar 0,015 ( < taraf signifikansi 

sebesar 0,05). 
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