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Indonesia terus semakin menjamur serta menjadi salah satu aspek besar  bagi perkembangan 
devisa negara. 

Keunggulan bersaing dapat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam 
menentukan lokasi usaha serta faktor-faktor di lain di luar perusahaan. Faktor ini mempengaruhi 
proses keunggulan bersaing yang akan di capai, pada dasarnya dalam memperoleh 
keberhasilan usaha pada industri kecil adalah sama. Dengan memilih lokasi usaha yang mudah 
dijangkau dan memiliki lahan yang memadai untuk pembeli maka akan menarik minat untuk 
pembeli untuk membeli produk yang kita jual. 

Aspek penting dalam keunggulan bersaing adalah dalam memilih lokasi usaha yang 
tepat sebelum menjalankan bisnis yang akan di jalankan. Menurut andy Tjpitono (2014:34) 
Lokasi mengarah pada berbagaii aktivitas pemasaran yang berusaha menperlancar dan 
mempermudah penyanpaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada pelaku 
usaha 

Selain lokasi usaha, faktor lain yang memperngaruhi keunggulan bersaing adalah 
inovasi produk. Menurut Kolter (2016:454) Inovsi produk yaitu gabungam dari berbagaii macam 
proses yng saling mempenggaruhi antara yang satu degan yang lain. Perusahaan harus mampu 
mengembangkan produknya agar dapat memperoleh keberhasilan usaha. Keunggulan bersaing 
dapat dilihat apabila produk yang di tawarkan terjual dan usaha yang di jalankan mengalami 
perkembangan dalam segi laba, skala usaha, maupun tempat.. 

Dari gambaran diatas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh lokasi 
usaha dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing, untuk itu peneliti mengambil judul 
penelitian, “Pengaruh Lokasi Usaha dan Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing 
Pada Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi”  

 

RUMUSAN MASALAH 
Rumusan Masalah penelitian dimulai dari bagaimana Lokasi Usaha, dan Inovasi’ Produk 

serta Keunggulan Bersaing pada Sentra Industri Keripik Singkong’ Pedas Cimahi. Selanjutnya 
pertanyaan seberapa besar pengaruh Lokasi Usaha, dan Inovasi Produk berpengaruh terhadap 
Keunggulan Bersaing pada Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi. 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
Tujuan peneliti mengetahui Lokasi Usaha, dan Inovasi Produk serta Keunggulan Bersaing 

pada Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi. Sedangkan tujuan utama peneliti mencari 
tahu besarnya pengaruh Lokasi Usaha, dan Inovasi Produk terhadap Keunggulan Bersaing pada 
Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi. 

Dengan melihat tujuan penelitian, maka terdapat kegunaan praktis berupa penggunaan 
dalam menentukan keunggulan bersaing pada perusahaan yang berada di Sentra Industri 
Keripik Singkong Pedas Cimahi dan kegunaan teoritis mengharapkan bertambahnya wawasan 
dalam ilmu manajemen keuangan terutama keempat variabel yang digunakan oleh peneliti serta 
bukti empiris yang dijadikan sebagai pengetahuan tentang factor-faktor yang mempengaruhi 
Keunggulan Bersaing 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
a. Lokasi Usaha 

 
 



 
 

 
b. Inovasi Produk 

 
 

c. Keunggulan Bersaing 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian untuk menentukan hasil analisis dengan pendekatan metode kuantitatif 
serta didukung metode deskriptif menjelaskan dari jawaban tujuan penelitian yaitu mengetahui 
masing-masing variabel Lokasi Usaha, dan Inovasi Produk serta Keunggulan Bersaing pada 
Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi sedangkan metode verifikatif menjelaskan hasil 
analisis dari rumusan masalah tentang besarnya pengaruh Lokasi Usaha, dan Inovasi Produk 
serta Keunggulan Bersaing pada Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi. 

Maka Objek penelitian berupa variabel bebas yaitu Lokasi Usaha(X1), Inovasi Produk(X2) 
dan untuk variabel terikat menggunakan Keunggulan Bersaing (Y). Data sekunder yang 
digunakan peneliti dan sumber berasal dari hasil sebar kuisioner kepada sebanyak 30 pelaku 
usaha dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan sampel dengan teknik sampling jenuh atau sensus dikarenakan 
adanya seluruh populasi yang ada dalam penelitian ini layak untuk dijadikan sampel. 
 



 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS DESKRIPTIF 

Analisis ini membahas mengenai perkembangan Lokasi Usaha, Inovasi Produk dan 
Keunggulan Bersaing pada Sentra Keripik Singkong Pedas Cimahi. 

Lokasi Usaha 

  

Inovasi Produk 

  
 

Keunggulan Bersaing 

 
 

ANALISIS VERIFIKATIF 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

 
 

Saran 

Berdasarkan kegunaan penelitian tentang Lokasi Usaha dan Inovasi Produk terhadap 
Keunggulan Bersaing, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh 
Sentra Industri Keripik Singkong Pedas Cimahi sebagai berikut : 
1. Pada sentra ini diharapkan setiap pelaku usaha untuk dapat memaksimalkan lokasi usaha 

yang tersedia dengan memanfaatkan space yang bisa digunakan untuk mengembangkan 
usaha. Pelaku usaha harus lebih memberikan informasi akses jalan agar konsumen lebih 
mudah dalam mencapai tempat tujuan seperti penunjuk arah. 
 



 
 

2. Dengan berkembangnya permintaan konsumen diharapkan pelaku usaha tidak berhenti 
untuk selalu berinovasi dengan memberikan varian rasa baru dengan ditambahkan 
kemasan yang menarik agar konsumen bisa lebih tertarik dalam membeli produk yang dijual 
di sentra ini.. 

3. Keunggulan Bersaing Sentra Keripik Singkong Pedas Cimahi masih berjalan cukup baik. 
Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada pelaku usaha harus lebih menyesuaikan 
harga jual yang tepat. 

4. Lokasi Usaha dan Inovasi produk terhadap Keunggulan bersaing Sentra Keripik Singkong 
Pedas Cimahi sudah cukup baik. Namun agar tetap memperoleh keunggulan bersaing yang 
meningkat perlu dilakukan diantaranya memberi penunjuk arah, memberikan varian rasa 
baru dan menyesuaikan harga yang tepat. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 



 
 

 


