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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Dunia bisnis kini berkembang sangat pesat di jaman yang maju dan 

modern ini. Seiring dengan hal tersebut, pola pikir masyarakat yang 

modern mampu mengubah mata pencaharian mereka, mulai dari 

membangun usaha kecil-kecilan hingga membangun usaha yang besar dan 

menciptakan lapangan pekerjaan menjadi melimpah. Salah satu bisnis 

yang saat ini sangat diminati oleh para pebisnis adalah bisnis 

sandang/pakaian. Bisnis ini didukung dengan banyaknya jumlah penduduk 

yang menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan sandang. Fenomena 

ini yang membuat usaha pakaian semakin banyak dan semakin beragam 

jenisnya seiring dengan yang kebutuhan konsumen.   

Maraknya usaha pakaian yang berada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta disebabkan kota ini merupakan kota yang padat penduduknya. 

Selain masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, kota ini juga 

dipadati oleh mahasiswa dan mahasiswi yang akan melanjutkan 

sekolahnya. Kota ini dikenal sebagai kota pelajar yang setiap tahunnya 

kedatangan ribuan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini 

dapat dimanfaatkan oleh para pebisnis dalam mengembangkan usaha.  
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Sebagai kota yang terkenal oleh budaya dan kulinernya, juga tidak 

lepas dari ciri khasnya yaitu pakaian batik.  Usaha batik berpeluang besar 

karena selain sebagai pakaian yang digunakan untuk masyarakatnya, batik 

juga sering dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang datang. Batik 

di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan batik yang ada di daerah 

lain dan juga batik di Yogyakarta terkenal harganya yang terjangkau 

menyebabkan usaha batik masih banyak diminati oleh para pengusaha.  

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 Kabupaten yang terdiri 

dari Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota 

Yogyakarta. Usaha batik telah tersebar di berbagai penjuru Kabupaten di 

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya yang berada di Kabupaten 

Sleman. Menurut sumber buku data potensi IKM tahun 2015 Disperindag 

Kabupaten Sleman, ada 16.230 IKM yang berada di 17 Kecamatan 

Kabupaten Sleman. IKM batik sendiri berjumlah 45 unit usaha yang hanya 

berada di 11 Kecamatan.  
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TABEL 1.1 

Rekapitulasi Data Industri Kecil Per Kecamatan 

Kabupaten Sleman Tahun 2015 

 

Sumber: Data Disperindagkop Sleman, 2017, lampiran 3 

Terdapat ciri khas dalam motif batik yang sekarang sedang 

dikembangkan oleh pengusaha batik di Kabupaten Sleman yaitu motif 

batik tulis Salak/Sinom Parijotho Salak. Motif ini sudah ada sejak tahun 

2012 dan kini telah menjadi pekerjaan rumahan bagi pengusaha batik di 

Kabupaten Sleman.  

No WILAYAH UNIT USAHA TENAGA KERJA

1 Kecamatan Berbah 417 1.160

2 Kecamatan Cangkringan 428 740

3 Kecamatan Depok 742 2.609

4 Kecamatan Gamping 793 2.340

5 Kecamatan Godean 1.945 5.314

6 Kecamatan Kalasan 695 1.698

7 Kecamatan Minggir 1.729 3.846

8 Kecamatan Mlati 1.066 3.515

9 Kecamatan Moyudan 2.072 6.332

10 Kecamatan Ngaglik 806 1.830

11 Kecamatan Ngemplak 592 1.463

12 Kecamatan Pakem 373 1.138

13 Kecamatan Prambanan 305 791

14 Kecamatan Seyegan 1.797 5.073

15 Kecamatan Sleman 724 2.308

16 Kecamatan Tempel 1.220 3.280

17 Kecamatan Turi 526 1.058

TOTAL 16.230 44.495
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Pada pewarnaan, Kabupaten Sleman sudah mulai mengembangkan 

pewarnaan dengan bahan bahan alam. Pewarnaan alam sudah digunakan 

bangsa Indonesia sejak lama, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

sudah turun temurun. Daerah Istimewa Yogyakarta melalui 

Disperindagkoptan mensosialisasikan penggunaan pewarna alam pada 

pakaian karena selain ramah lingkungan juga pewarna alam aman bagi 

yang menggunakan.  

Pesaing yang dimiliki oleh pebisnis batik sangatlah banyak. 

Pebisnis harus memiliki strategi yang khusus untuk dapat berkembang dan 

bertahan. Pesaing tersebut sedikit berbahaya bagi usaha yang dimiliki 

karena pesaing memiliki  strategi yang cukup untuk bersaing dengan yang 

lain. Mereka dapat bersaing dengan ketat karena pangsa pasar ini sangat 

memadahi. Meskipun banyak terdapat usaha-usaha batik yang 

bersebelahan dengan pesaing ataupun berseberangan, mereka tetap sukses. 

Banyak strategi yang diterapkan dalam usaha sehingga tidak mudah untuk 

dijatuhkan. Fenomena ini sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Daerah 

Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman.  

Suatu perusahaan yang baik, maka akan menerapkan suatu inovasi 

yang baru yakni inovasi distrupsi. Inovasi ini menyebabkan usaha akan 

berkembang atau tidakkarena inovasi ini menuntut usaha untuk serba 

praktis. Konsumen akan lebih merasa mudah untuk dapat mendapatkan 

produk yang ditawarkan.  
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Pemilik usaha juga sering mendirikan usaha ini di daerah yang 

memiliki potensi wisata karena di peak season saat libur panjang terdapat 

pengunjung yang berdatangan di tempat tersebut. Momen-momen seperti 

itu sangat dimanfaatkan pemilik usaha agar dapat meraih keuntungan yang 

besar. Hal ini menunjukkan pemilihan lokasi usaha mempunyai faktor 

yang harus dipertimbangkan.  

Usaha batik adalah usaha yang tidak pernah sepi dari pembeli. 

Setiap harinya melakukan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat/konsumen. Demi memberikan kepuasan konsumen, maka 

pebisnis juga menyediakan beragam jenis batik serta model yang berbeda. 

Bisnis ini termasuk bisnis yang mengikuti perkembangan zaman, yang 

selalu memiliki inovasi yang tinggi untuk dapat bersaing. Tidak hanya 

dalam produknya, namun bersaing dalam hal fasilitas, harga, promosi, dan 

penetapan lokasi yang menjadi strategi bagi mereka.   

Penentuan lokasi usaha memerlukan banyak perhitungan yang tepat 

agar dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Lokasi usaha 

ditentukan dengan melihat jenis usaha yang akan didirikan terlebih dahulu. 

Seperti usaha batik, pemilik seharusnya memilih lokasi yang strategis dan 

mudah dijangkau oleh konsumen. Pemilik usaha mendirikan usahanya 

yang dekat dengan pasarnya karena pada dasarnya kemudahan untuk 

dijangkau akan lebih diperhitungkan konsumen.  
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Lokasi dapat pula menentukan kesuksesan usaha sehingga lokasi 

yang baik sangat diperhitungkan oleh perusahaan. Faktor penting dalam 

pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, 

cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Faktor lokasi yang 

baik adalah relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda. Memilih tempat 

organisasi atau perusahaan akan berpengaruh terhadap keuntungan dan 

resiko perusahaan sebagai kesatuan (Heizer & Render, 2015). Dibutuhkan 

manajemen yang baik dalam menentukan lokasi usaha sebelum 

mendirikannya.  

Penentuan lokasi usaha membutuhkan banyak faktor-faktor yang 

harus dipertimbangkan. Menurut Heizer & Render (2015) dalam bukunya,  

sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi yaitu 

globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan lokasi 

diantaranya adalah produktifitas, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, 

budaya, perubahan perilaku menuju industri, dan kedekatan pada pangsa 

pasar, para pemasok, dan para pesaing.  

Lokasi adalah kunci dari kesuksesan uasaha, maka lokasi harus 

strategis. Pebisnis harus pintar dalam menentukan tempat untuk usahanya, 

agar dapat menguntungkan banyak pihak. Bagi usahnya sendiri lokasi 

yang baik akan mendatangkan banyak pelanggan dan akan meningkatkan 

volume penjualan. Pelanggan merasa puas dengan adanya lokasi yang 

dapat mudah di akses dan terdapat fasilitas yang baik. Bagi masyarakat 

sekitar, dengan adanya pendirian usaha maka perlu memberikan 
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keuntungan juga. Memberikan fasilitas juga pada masyarakat atau juga 

dapat mengambil tenaga kerja dari sekitar lokasi yang akan dibangun 

usaha supaya meningkatkan ekonomi warga. Saat melakukan usahanya 

juga harus memperhatikan lingkungan agar tetap selalu nyaman dan aman.  

Namun, dalam hal lokasi, perusahaan juga harus mengikuti peraturan yang 

ditetapkan. Perusahaan tidak bisa dengan mudah memutuskan sendiri 

tanpa ada perijinan.  

Lokasi berperan penting dalam kesuksesan suatu usaha yang 

dijalakna. Strategi pemilihan lokasi yang tepat dapat manaikan volume 

penjualan yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi penentuan lokasi usaha yaitu akses, visibilitas, tempat 

parkir, lingkungan, pesaing, lalulintas dan ekspansi. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari hasil penelitian Zuliarni dan Hidayat (2013) 

tentang Analisis Faktor Pertimbangan Pebisnis Restoran Kelas Kecil di 

Lingkungan Kampus Universitas Riau dalam Pemilihan  Lokasi Usaha. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pemilihan lokasi usaha pada setiap usaha merupakan langkah yang 

harus dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pebisnis. Faktor-faktor 

penting akan mendukung sebuah keputusan pemilihan lokasi usaha agar 

dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
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1.  Faktor-faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi usaha batik di Kabupaten Sleman? 

2. Faktor apa  yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilihan 

lokasi usaha batik di Kabupaten Sleman?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian faktor-faktor pertimbangan pebisnis dalam 

pemilihan lokasi usaha yaitu: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam 

pemilihan lokasi usaha batik di Kabupaten Sleman. 

2. Menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

pemilihan lokasi usaha batik di Kabupaten Sleman.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor pertimbangan 

pebisnis dalam pemilihan lokasi usaha.  

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif masukan dan 

data faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi usaha. 

b. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam mengasah 

dan meningkatkan ilmu dan pengetahuan mengenai faktor-faktor 

apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

usaha dan mampu membantu memahami dan mengaplikasikan 

teori yang telah didapatkan sebelumnya.   

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan data 

mengenai  faktor-faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan 

dalam pemilihan lokasi usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


