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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berkembangnya bisnis ritel, baik ritel besar maupun ritel kecil sebagai 

arena berbelanja berupa pusat-pusat pertokoan, supermarket, hypermarket, 

minimarket, departement store dan plasa, bermunculan di berbagai kota besar 

dan kota kecil. Hal tersebut tidak lepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat 

yang ingin serba praktis, cepat, menghemat waktu, dan nyaman. Dalam periode 

enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel modern di 

Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 

2007 jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian 

pada tahun 2012 mencapai 18.152 gerai (http://www.marketing.co.id/brand-

switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern/). 

Bagi para pengusaha ritel saat ini mudah untuk menambah jumlah 

outletnya diberbagai wilayah, apalagi setelah meningkatnya sejumlah 

supermarket atau minimarket baru dari berbagai perusahaan ritel yang 

menyelenggarakan program-program tertentu yang diyakini mampu mengajak 

masyarakat untuk berbelanja di perusahaannya, sangat berpengaruh terhadap 

omzet penjualan. Dengan semakin meningkatnya perkembangan bisnis ritel 

baik besar maupun kecil serta banyaknya jumlah supermarket atau minimarket 

di berbagai wilayah menimbulkan persaingan yang kompetitif dalam bisnis 

ritel.  

http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri
http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri
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Supermarket atau minimarket berusaha untuk memperoleh pangsa 

pasar seluas-luasnya, dan konsumen sebanyak-banyaknya. Menarik konsumen 

tidak hanya dapat dilakukan dengan memberikan diskon, door preize, atau 

kegiataan promosi lainnya. Salah satu cara dalam menarik konsumen dapat 

dengan cara memberikan layout yang nyaman bagi konsumen saat berada di 

dalam toko, dan diharapkan konsumen akan melakukan pembelian kembali. 

Layout  ritel yang lebih optimal tidak hanya dapat memberikan suasana 

lingkungan pembelian yang menyenangkan saja, tetapi juga dapat memberikan 

nilai tambah terhadap produk yang dijual. 

Haming dan Mahfud (2014), menyatakan layout harus 

memperhitungkan selera dan persepsi pelanggan. Layout harus menjamin 

semua pengunjung atau pelanggan merasa nyaman berada di dalam bangunan 

karena udaranya yang sejuk, cahaya lampunya yang terang, dan lain-lain. 

Layout ritel akan menentukan citra toko, yang dapat menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan. Barang yang di display juga memiliki daya tarik, mudah 

dijangkau, serta menjamin keleluasaan bagi semua pelanggan untuk bergerak. 

Loket pembayaran juga harus cukup tersedia sehingga tidak perlu antri lama, 

alunan musik yang lembut, dan sebagainya.  

Berbagai macam  bentuk  layout  ritel  yang  ada,  salah  satu  diantaranya 

adalah  layout  grid  line  atau  disebut  juga  tata  letak  garis  lurus,  dimana 

biasanya bentuk  tata  letak garis  lurus  ini digunakan pada  supermarket atau  

toko yang menjual produk makanan. Keuntungan bagi pemilik toko dalam 

menggunakan tata letak garis  lurus  ini  adalah  memungkinkan  semua  lantai  

ruangan  toko  dapat  digunakan, keamanan  serta  kontrol  terhadap  barang-
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barang,  sedangkan  bagi  pelanggan  adalah dapat dengan  leluasa  

mengelilingi  lorong-lorong  untuk  memilih  produk  yang  akan dicari, 

sehingga tercipta efisiensi dalam hal waktu (Emmy dan Bintang, 2013). 

Layout fasilitas pada Angga Mart terdapat 3 fasilitas kasir berdasarkan 

jumlah konsumen yang tidak terlalu banyak yaitu sekitar 10-15 orang dalam 

satu jam dan hanya menggunakan kasir 1, maka terdapat kelebihan fasilitas 

kasir 2 dan kasir 3 yang tidak digunakan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pramuniaga dan konsumen Angga Mart, bahwa dalam penataan 

penempatan barang pada rak berdasarkan jenis produk, ukuran, ciri khas 

produk dan adanya penataan kardus-kardus di atas rak yang terlihat 

berantakan. Angga Mart hanya menggunakan subyektifitas manajemen dalam 

penataan barang di dalam toko dan masih belum melihat dari segi perilaku 

konsumen. Menurut konsumen penataan penempatan barang pada rak dan 

penataan layout fasilitas pada Angga Mart tidak pernah ada perubahan, 

menurut konsumen hal tersebut menimbulkan kesan bosan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Layout Ritel Pada Angga Mart 

Probolinggo”. 

B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana layout fasilitas yang sebaiknya ada pada Angga Mart 

Probolinggo ? 

2. Bagaimana penempatan barang yang seharusnya pada Angga Mart 

Probolinggo ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui layout fasilitas yang sebaiknya ada pada Angga 

Mart Probolinggo. 

b) Untuk mengetahui penempatan barang yang seharusnya pada Angga 

Mart Probolinggo. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat menjadi 

pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk penataan 

layout fasilitas serta dalam penataan penempatan barang-barang pada 

rak. 

b) Bagi peneliti lanjutan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang 

akan digunakan untuk peneliti selanjutnya. 

 


