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A. PENDAHULUAN 

Industri, secara umum merupakan segala aktivitas manusia dalam bidang 

ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Secara khusus, industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah 

jadi, dan barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, 

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri (UU No.5-Tahun 

84).  

Dewasa ini, perkembangan sektor industri di Indonesia  menyebabkan 

terjadinya percepatan munculnya bangunan industri, penambahan devisa negara, 

serta mengurangi jumlah pengangguran. Namun, hal tersebut jika tidak diimbangi 

dengan kebijakan-kebijakan yang kuat dan analisa lokasi khususnya lokasi 

industri yang tepat, maka keberadaan kawasan industri disamping memberikan 

dampak positif juga akan mempengaruhi potensi, kondisi, dan mutu sumber daya 

alam dan lingkungan sekitar.  

Meskipun munculnya perindustrian acap kali dikarenakan faktor kebetulan 

belaka, akan tetapi sebenarnya ada sejumlah faktor yang ikut menentukan 

berdirinya industri di suatu wilayah, yaitu faktor ekonomis, historis, manusia, 

politis, dan geografis. Faktor geografis diduga paling menentukan berdirinya 

sebuah industri. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu: bahan mentah(bahan 

baku), sumber energi, tenaga kerja, threshold, pangsa pasar, transportasi, dan 

range.   

Salah satu faktor penunjang berdirinya sebuah industri adalah range. 

Range merupakan jarak efektif keterjangkauan akses antara wilayah konsumen 

dengan wilayah produsen atau industri. Berbicara tentang range tentunya tidak 

terlepas dari teori lokasi dari Christaller. Christaller, seorang geograf Jerman pada 

tahun 1933 menerbitkan gagasannya berupa buku tentang teori tempat pusat atau 

teori kedudukan pusat. Christaller mengembangkan asumsi-asumsi yang 

dikemukakan antara lain: suatu lokasi yang memiliki permukaan datar yang 

seragam, lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata, serta lokasi 

tersebut mempunyai kesempatan transpor dan komunikasi. Dengan asumsi 

tersebut timbullah suatu konsep dalam kaitannya dengan sebuah industri yaitu 
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timbullah suatu konsep mengenai range (jangkauan). Untuk mengetahui lebih 

detail lagi mengenai konsep range (jangkauan), maka akan dijelaskan dalam 

pembahasan selanjutnya.  

 

B. Pembahasan 

 Dalam menentukan suatu lokasi industri, seorang produsen tidak begitu 

saja meletakkan lokasi industrinya di suatu tempat. Akan tetapi, produsen tersebut 

akan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah jauh dekatnya 

lokasi industri tersebut dengan bahan mentah, ketersediannnya modal, tenaga 

kerja, dan transportasi pasar. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan 

tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi suatu 

produsen. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi 

industri antara lain yaitu:  

1. Bahan mentah 

Bahan mentah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

dalam kegiatan industri, sehingga keberadaannya harus selalu tersedia 

dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan sebuah 

industri. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri, cadangannya 

cukup besar dan banyak ditemukan makan akan mempermudah dan 

memperbanyak pilihan atau alternatif menempatkan industri. Apabila 

bahan mentah yang dibutuhkan industri cadangannya terbatas dan hanya 

ditemukan di tempat tertentu saja maka akan menyebabkan biaya 

operasional semakin tinggi dan pilihan untuk penempatan lokasi industri 

semakin terbatas.  

2. Modal 

Besarnya modal yang dimiliki oleh pengusaha dalam proses 

industri merupakan hal yang sangat penting. Hal ini kaitannya dengan 

jumlah produk yang akan dihasilkan, tenaga kerja yang dibutuhkan, 

teknologi yang akan digunakan, dan sistem pemasaran yang akan 

dilakukan.  
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3. Tenaga kerja  

Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga 

kelancaran proses produksi, oleh karena ketersediaan tenaga kerja baik 

jumlah maupun keahliannya harus menjadi pertimbangan dalam 

menentukan lokasi industri.  

4. Sumber energi 

Sumber energi merupakan tenaga untuk menggerakkan mesin-

mesin produksi, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dan 

mempengaruhi keberlangsungan kegiatan industri. Cukup banyak sumber 

energi yang dapat kita gunakan mulai dari sumber energi yang 

konvensional sampai pada sumber energi yang berteknologi tinggi.  

5. Transportasi 

Sarana transportasi merupakan penunjang kegiatan industri yang 

sangat penting, karena transportasi yang lancar dan baik akan menjamin 

pasokan bahan baku untuk proses industri dan juga akan menjamin 

distribusi pemasaran produk yang dihasilkan.  

6. Pasar 

Pasar sebagai komponen yang sangat penting dalam 

mempertimbangkan lokasi industri, karena pasar sebagai sarana untuk 

memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan. Lokasi pasar biasanya 

terletak di lokasi yang strategi dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Dari beberapa hal yang harus dipertimbangkan tersebut, 

kemungkinannya sangat sulit untuk dipenuhi secara ideal, namun dari 

beberapa hal tersebut dapat dicari yang paling menunjang dan harus 

disiapkan untuk mengatasi dari kekurangan-kekurangan yang tidak dapat 

dipenuhi sebagai beban operasional yang harus dikeluarkan. Pertimbangan 

utama dalam menentukan alternatif lokasi industri adalah biaya 

operasional dan biaya transportasi yang rendah, sehingga secara ekonomi 

masih menguntungkan. Banyak teori yang digunakan dalam menentukan 

lokasi industri. Teori-teori tersebut antara lain yaitu: 
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1. Theory of industrial location (teori lokasi industri) dari Alfred Weber. 

 Teori ini dimaksudkan untuk menentukan lokasi industri dengan 

mempertimbangkan resiko biaya atau ongkos yang paling minimum. 

Adapun faktor yang mempengaruhi lokasi industri antara lain biaya 

transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi. 

2. Theory of optimal industrial location (teori lokasi industri optimal) dari 

Losch. 

 Teori ini didasarkan pada permintaan (demand) sehingga dalam teori ini 

diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri adalah 

apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas sehingga dapat 

dihasilkan pendapatan yang paling besar. 

3. Theory of weight loss and transport cost (teori susut dan ongkos 

transport) 

 Teori ini didasarkan pada hubungan antara faktor susut dalam proses 

pengangkutan dan ongkos transportasi yang harus dikeluarkan, yaitu 

dengan cara mengkaji kemungkinan penempatan industri di tempat 

yang paling menguntungkan secara ekonomi. 

4. Model of gravitation and interaction (model gravitasi dan interaksi) 

dari Issac Newton dan Ullman. 

 Teori ini menekankan pada kekuatan hubungan ekonomi (economic 

connection) antara dua tempat yang dikaitkan dengan jumlah penduduk 

dan jarak antara tempat – tempat tersebut. 

5. Theory of central place (teori tempat yang sentral) dari Walter 

Christaller. 

 Teori ini didasarkan pada konsep range (jangkauan) dan threshold 

(ambang). Range (jangkauan) adalah jarak tempuh yang diperlukan 

untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan 

threshold (ambang) merupakan jumlah minimal anggota masyarakat 

yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang. 

 

Dalam membicarakan suatu industri, ada baiknya kita mendefinisikan 

dahulu apa yang dimaksud dengan lokasi industri. Teori lokasi adalah teori 
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yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi atau ilmu yang 

menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta 

hubungan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha / kegiatan 

baik ekonomi ataupun sosial termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan 

cara yang konsisten dan logis. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua 

yaitu : 

1. Lokasi absolut 

Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi 

menurut koordinat garis lintang dan garis bujur (letak astronomis). Lokasi 

absolut suatu tempat dapat diamati pada peta. 

2. Lokasi relatif 

Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan 

terhadap kondisi wilayah-wiayah lain yang ada di sekitarnya. 

Sedangkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegiatan, ahli geografi 

ataupun ahli ekonomi terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang 

dianalisis adalah datar dan kondisinya di semua arah adalah sama. 

Dalam kondisi seperti ini, bagaimana manusia mengatur kegiatannya 

dalam ruang, baru kemudian asumsi ini dilonggarkan secara bertahap sehingga 

ditemukan kondisi dalam dunia nyata. Dalam kondisi nyata, kondisi dan potensi 

setiap wilayah adalah berbeda. Dampaknya menjadi lebih mudah dianalisis karena 

tingkah laku manusia dalam kondisi potensi ruang adalah sama. Salah satu hal 

yang dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang 

bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya.  

Dalam membahas suatu lokasi industri, tidak lepas adanya konsep range. 

Konsep range ini disampaikan berdasarkan teori tempat pusat (Central Place 

Theory) dari Walter Christaller (1933). Christaller mengembangkan asumsi-

asumsi yang dikemukakan antara lain: suatu lokasi yang memiliki permukaan 

datar yang seragam, lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata, serta 

lokasi tersebut mempunyai kesempatan transpor dan komunikasi. Dengan asumsi 
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tersebut timbullah suatu konsep dalam kaitannya dengan sebuah industri yaitu 

timbullah suatu konsep mengenai range (jangkauan).  

Menurut Christaller, range adalah jarak jangkauan antara penduduk dan 

tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. 

Misalnya seseorang membeli sebuah produk di lokasi pasar tertentu, range adalah 

jarak antara tempat tinggal orang tersebut dengan pasar lokasi tempat dia membeli 

produk. Apabila jarak ke pasar lebih jauh dari kemampuan jangkauan penduduk 

yang bersangkutan, maka penduduk cenderung akan mencari barang dan jasa ke 

pasar lain yang lebih dekat. 

Dalam mendirikan suatu industri haruslah memperhatikan range, karena 

range berhubungan dengan berhasil tidaknya industri tersebut. Range merupakan 

jangkauan/luas pasar dari setiap komoditi (Tarigan, 2005:124). Mengacu pada 

teori tempat sentral (theory of cental place) dari Walter, Range (jangkauan) adalah 

jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan 

masyarakat. Menurut teori ini, tempat yang sentral secara hierarki dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Tempat sentral yang berhierarki 3 (K = 3), merupakan pusat pelayanan 

berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah 

sekitarnya, atau disebut juga kasus pasar optimal. 

2. Tempat sentral yang berhierarki 4 (K = 4), merupakan situasi lalu lintas 

yang optimum. Artinya, daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang 

terpengaruh tempat sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan jalur 

lalu lintas yang paling efisien. 

3. Tempat sentral yang berhierarki 7 (K = 7), merupakan situasi administratif 

yang optimum. Artinya, tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian 

wilayah-wilayah tetangganya. 

Untuk menerapkan teori dari Christaller ini diperlukan beberapa syarat di 

antaranya adalah topografi dan tingkat ekonomi penduduk. Topografi atau 

keadaan bentuk permukaan bumi dari suatu wilayah haruslah relatif seragam 

sehingga tidak ada bagian yang mendapat pengaruh lereng atau pengaruh alam 

lain dalam hubungannya dengan jalur angkutan. Hal ini berkaitan dengan 

aksesibilitas dari masyarakat untuk menjangkau barang yang dibutuhkannya. 



7 
 

Walapun jarak konsumen dengan produsen itu dekat namun secara aksesibilitas 

sulit (misalnya terhalang bukit atau pegunungan, sungai dan lain-lain), maka 

konsumen akan mencari produsen lain yang memiliki tingkat aksesibilitas yang 

lebih mudah dibandingka produsen pertama. 

Sedangkan kehidupan atau tingkat ekonomi penduduk haruslah relatif 

homogen dan memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada 

seluruh wilayah. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan barang 

dibagi menjadi empat (4) kelompok, yaitu: 

1. Kelompok 1, adalah barang-barang yang setiap hari atau hampir setiap 

harinya dibeli oleh masyarakat. Sebagai contoh: beras, gula, garam, 

sayuran dan lain sebagainya. 

2. Kelompok 2, adalah barang-barang yang dibeli oleh masyarakat dalam 

jangka waktu tertentu, (2-4 bulan sekali). Sebagai contoh: sepatu, 

sandal, pakaian, peralatan sederhana untuk rumah tangga, dan lain 

sebagainya. 

3. Kelompok 3, adalah barang-barang yang dibeli oleh masyarakat dalam 

jangka waktu rata-rata setahun sekali. Sebagai contoh: televisi, kulkas, 

meja-kursi, dan lain sebagainya. 

4. Kelompok 4, adalah barang-barang yang dibeli oleh masyarakat dalam 

jangka waktu yang lama dan barang tersebut termasuk ke dalam 

kategori barang mewah. Sebagai contoh: mobil, perhiasan mahal, dan 

lain sebagainya. 

Dari pengelompokkan kebutuhan masyarakat tersebut di atas, dapat 

diketahui bahwa semakin tinggi suatu barang masuk dalam kelompok, maka 

range dan threshold dari barang tersebut  semakin luas. Hal tersebut dikarenakan 

semakin tinggi kelompok suatu barang, maka pemenuhan akan kebutuhan 

mengenai barang tersebut semakin rendah. Dalam konsep keruangan, semakin 

luas wilayah pemasaran suatu barang, maka ordenya semakin tinggi, dan orde 

tertinggi diberi ranking 1. Oleh karena itu, berdasarkan pengelompokkan di atas, 

kelompok barang nomor 4 dikatakan sebagai orde I, kelompok 3 sebagai orde II, 

kelompok 2 sebagai orde III, kelompok 1 sebagai orde IV. 
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Christaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde 

yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal ini 

mendorong terjadinya pemusatan konsentrasi barang di daerah tersebut. Apabila 

di tempat konsentrasi terdapat banyak jenis barang yang ingin dibeli konsumen 

secara bersamaan maka jangkauan produsen dari tempat konsentrasi itu bertambah 

luas (range bertambah luas), artinya konsumen semakin banyak. Hal inilah yang 

dapat mendorong terjadinya tempat konsentrasi bagi para produsen/penjual barang 

dari berbagai jenis karena dapat memperluas jangkauan pasarnya. 

Sebagai contoh pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan 

sarana hiburan, sekaligus ingin berbelanja. Oleh karena itu, didirikanlah Palur 

Plaza yang didalamnya terdapat sarana hiburan sekaligus juga terdapat arena 

berbelanja. Palur Plaza dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang 

menginginkan tempat hiburan sekaligus dapat berbelanja pada satu tempat yang 

sama. Karena adanya konsentrasi dari berbagai produsen di Palur Plaza ini, maka 

jangkauan dari Palur Plaza ini semakin meluas ke daerah sekitarnya, seperti 

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen dan lain sebagainya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa semakin beragam produsen pada 

titik konsentrasi, maka semakin luas daerah jangkauannya. Hal ini merupakan 

salah satu faktor mengapa di kota terdapat banyak produsen atau pedagang yang 

menjual berbagai jenis barang memilih lokasi yang berdekatan bukan menyebar 

saling berjauhan. Akan tetapi, kondisi ini hanya berlaku sampai pada batas 

tertentu saja, yaitu saat biaya tetapnya tidak atau belum naik, belum perlu 

melakukan investasi tambahan, dan tidak ada faktor pembatas lainnya dalam 

berproduksi. 

Hal tersebut dikarenakan, setiap produksi membutuhkan biaya untuk 

keberlangsungan proses produksi, dan secara ekonomi biaya dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost).  Biaya tetap 

adalah biaya yang jumlahnya tetap (lumpsum) yang tidak terkait dengan 

banyaknya produksi/penjualan. Contoh biaya tetap adalah sewa toko, gaji penjaga 

toko, rekening listrik, air, dan telepon. Biaya variabel adalah biaya yang terkait 

langsung dengan banyaknya unit yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah 

biaya bahan dan upah borongan, sehingga bersifat fluktuatif. 
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Apabila dikaitkan dengan jangkauan, maka sebuah produksi haruslah 

memiliki pemasaran luas. Luas pemasaran minimal bergantung pada tingkat 

kepadatan penduduk wilayah asumsi. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka 

semakin kecil wilayah pemasaran minimal. Begitupun sebaliknya semakin rendah 

kepadatan penduduk, maka besar wilayah pemasaran minimalnya.  

Dalam prinsip Christaller wilayah pemasaran minimal disebut threshold. 

Sedangkan dalam prinsip Christaller wilayah pemasaran maksimum disebut 

range. Oleh karena itu, dianjurkan dalam satu luasan range, dianjurkan tidak ada 

produsen yang memproduksi komoditas yang sama. Karena apabila terdapat 

produsen yang memproduksi komoditas sama dalam satu range, maka hal tersebut 

dapat menyebabkan salah satu diantaranya akan gulung tikar, bahkan bisa saja 

kedua produsen industri tersebut akan gulung tikar. Adapun hubungan antara 

range dengan treshold adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Luas jangkauan range dan threshold 

 

Dalam sebuah industri, jarak ekonomi suatu barang merupakan jumlah 

uang untuk membiayai segala pengeluaran, baik untuk transportasi, penyimpanan 

(gudang) dan lain sebagainya. Jangkauan (range) barang merupakan jarak yang 

paling jauh yang harus ditempuh konsumen (yang tempat tinggalnya memencar) 

untuk membeli barang di tempat sentral. Jangkauan barang itu ditentukan oleh 
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jarak ekonomi di samping harga barang yang bersangkutan serta faktor-faktor 

lainnya. Apabila jenis barang yang tersedia bertambah banyak, maka range-nya 

bertambah luas.  

Sebagai contoh perhatikan illustrasi berikut ini: 

Misalnya ada satu industri bulog yang menghasilkan komoditi beras. Beras 

tersebut kemudian dijual kepada konsumen yang membutuhkan disekitar tempat 

produsen tersebut berada. Sebagai contoh harga pasaran beras tersebut adalah Rp 

1.000,00 per ons. Apabila masyarakat pada wilayah itu semua membutuhkan 

beras dan menetapkan anggaran Rp 5.000,00 per hari untuk membeli beras, maka 

masyarakat yang bertetangga dengan produsen dapat membeli 5 ons beras setiap 

harinya.  

Setiap masyarakat yang tinggal lebih jauh akan mengeluarkan ongkos 

transportasi agar dapat membeli beras tersebut. Misalnya, ongkos transportasi 

adalah Rp 500,00 per km sekali jalan sehingga untuk pergi dan pulang ongkosnya 

menjadi Rp 1.000,00 per km. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal 2 km dari 

tempat produsen hanya bisa membeli 4 ons beras karena dia terpaksa membayar 

ongkos transportasi Rp 1.000,00 dan sisanya Rp 4.000,00 untuk membeli beras. 

 Selanjutnya masyarakat yang tinggal 4 km dari tempat produsen, hanya 

bisa membeli 3 ons karena Rp 2.000,00 terpaksa dikorbankan untuk biaya 

transportasi. Masyarakat yang tinggal 6 km dari produsen hanya bisa membeli 2 

ons beras. Masyarakat yang tinggal 8 km dari produsen hanya bisa membeli 1 ons 

beras. Begitu seterusnya hingga masyarakat yang tinggal 10 km dari produsen 

tidak akan membeli beras itu sama sekali karena uangnya hanya cukup untuk 

biaya transportasi. Dengan demikian, luas jangkauan pasar (range) dari produsen 

beras itu adalah 8 km kesegala arah atau apabila digambar berupa satu lingkaran 

bulat dengan radius 8 km.  

Dilihat dari sisi produsen, jika tidak ada produsen beras yang lain, maka 

produsen akan mendapatkan seluruh pasar sesuai dengan range-nya. Akan tetapi, 

apabila ada produsen beras di tempat lain, maka akan terjadi persaingan antar 

produsen tersebut demi memperoleh konsumen sesuai dengan kejangkauannya. 

Dari uraian ilustrasi di atas dapat dianalisis bahwa apabila sebuah industri 

didirikan maka haruslah memperhatikan faktor keterjangkauan akses antara 
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wilayah konsumen dengan industri tersebut. Semakin jauh jangkauan akses antara 

wilayah konsumen dengan industri maka terjadilah suatu keengganan konsumen 

untuk membeli/menggunakan produk industri tersebut. Hal ini disebabkan karena 

faktor keterjangkauan yaitu adanya biaya transportasi yang harus dikeluarkan 

untuk menjangkau/memperoleh barang yang diinginkan. Sebaliknya, semakin 

dekat jangkauan antara wilayah konsumen dengan produsen/industri, maka 

dipastikan konsumen akan dapat dengan mudah untuk membeli/menggunakan 

produk industri tersebut. 

Disisi lain, apabila dalam jangkauan tersebut, produsen/industri tidak ada 

persaingan dengan produsen industri lainnya, maka produsen tersebut akan 

mendapatkan seluruh luasan pasar sesuai dengan range-nya. Oleh karena itu, 

dengan adanya penentuan lokasi industri yang tepat yaitu dengan memperhatikan 

range-nya, diharapkan produsen dapat mendapatkan hasil penjualan yang 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan, apabila di dalam satu range tidak terdapat 

produsen yang memproduksi satu barang yang sama, maka produsen tersebut 

tidak ada saingan sehingga dapat menjangkau semua wilayah yang menjadi range 

dari produsen tersebut.  

 

C. Kesimpulan 

Industri merupakan segala aktivitas manusia dalam bidang ekonomi yang 

menghasilkan barang dan jasa. Beberapa faktor penunjang berdirinya sebuah 

industri, antara lain yaitu bahan mentah (bahan baku), sumber energi, tenaga 

kerja, threshold, pangsa pasar, transportasi, dan range. Range merupakan jarak 

efektif keterjangkauan akses antara wilayah konsumen dengan wilayah produsen 

atau industri. Dalam mendirikan suatu industri, produsen harus memperhatikan 

konsep keterjangkauan(range) agar industri tersebut bisa tetap berjalan tanpa 

mengalami kerugian. Dalam satu range dianjurkan tidak ada produsen yang 

memproduksi komoditi yang sama, dikarenakan hal ini dapat menjadikan 

persaingan diantara produsen untuk mendapatkan konsumen. Oleh karena itu 

produsen tidak dapat menjangkau seluruh luas wilayah yang menjadi range-nya. 
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