


 Pentingnya letak / lokasi perusahaan
Perbedaan letak dan tempat kedudukan perusahaan

 Jenis letak perusahaan 
1. Letak perusahaan yang terikat pada alam
2. Letak perusahaan berdasarkan sejarah
3. Letak perusahaan yang di tetapkan pemerintah
4. Letak perusahaan yang di pengaruhi oleh 

faktor-faktor ekonomi



 Cara penentuan letak perusahaan 
Secara umum terdapat 2 macam cara untuk
menentukan lokasi perusahaan,yaitu :

1. Cara kualitatif
2. Cara kuantitatif

 Penentuan lokasi perusahaan menurut Teori Alfred 
Weber
Dalam teorinya, Weber mengemukakan ada 2 
faktor yang mempengaruhi penetapan perusahaan
yaitu :
1. Biaya pengangkutan
2. Biaya tenaga kerja



1.Cara kualitatif
Dengan cara ini diadakan penilaian secara kualitatif
terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau
memegang peranan pada setiap pilihan lokasi. Ukuran
penilaian dinyatakan dalam : baik sekali (bs), baik (b),
kurang (k), dan kurang sekali (ks).
Misalkan suatu industri akan memilih 4 (empat) kota
sebagai lokasi perusahaan :
1. Surabaya 3. Sidoarjo
2. Malang 4. Pasuruan
Faktor yang dinilai ialah : Bahan baku, Tenaga Kerja,
Tenaga Listrik, Transportasi dan Pasar



2. Cara Kuantitatif
Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikuantitatifkan
dengan cara memberikan skor (nilai) pada masing-
masing kriteria. Ditetapkan untuk masing-masing
kriteria : bs = 5, b = 4, s = 3, k = 2, ks = 1.

3. Menurut Teori Weber
Apabila suatu industri mengagap biaya pengangkutan
menjadi faktor utama dalam menetapkan lokasi
perusahaan, maka perusahaan akan didirikan pada
suatu titik pada garis lurus yang ,menghubungkan
Tempat Bahan Mentah (TBM) dan Daerah Konsumen
(DK)



Keadaan
Lokasi

Surabaya Malang Sidoarjo Pasuruan

Keadaan Nilai Keadaan Nilai Keadaan Nilai Keadaan Nilai

Bahan baku
Tenaga kerja
Listrik
Transportasi
Pasar

b
bs
b
bs
bs

4
5
4
5
5

bs
b
b
s
b

5
4
4
3
2

b
s
b
b
b

4
3
4
4
4

bs
bs
s
k
k

5
5
3
2
2

Jumlah nilai - 23 - 18 - 19 - 17

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Surabaya
memiliki nilai yang paling tinggi di bandingkan dengan ketiga
kota lainnya.



Untuk dapat menetapkan Tempat Kediaman
Perusahaan (TKP) antara TBM dan DK maka menurut
Weber harus dilihat sifat bahan mentah yang
digunakan perusahaan dan corak proses produksinya.
Sifat bahan mentah dan corak proses produksinya
dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Ubikuitas Mutlak
2. Ubikuitas Relatif
3. Dibutuhkan berbagai bahan yg tempatnya terpisah

TBM DK



Contoh perhitungan :
Jarak antara TBM – DK = 200 km
Biaya pengangkutan untuk 1 kg / 200 km = Rp 200
Jumlah bahan mentah yang digunakan = 400 kg
Tentukan di mana letak TKP yang paling ideal atau TKP
yang yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit, jika
menggunakan tiga alternatif letak TKP, yaitu :
1. TKP berada diantara TBM dan DK
2. TKP berada di DK
3. TKP berada di


