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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

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. 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. 

Perkembangan dalam bisnis ritel di Indonesia berkembang dengan cepat 

sehingga banyak perusahaan dari berskala kecil, menengah, dan besar saling 

bersaing di segmennya masing-masing. Mengingat ketatnya persaingan, 

perusahaan harus melakukan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan dari segi 

fasilitas, kenyamanan, dan aspek penting lainnnya, perusahaan juga perlu di 

desain agar menarik perhatian pelanggan dan juga aspek yang perlu diperhatikan 

penuh adalah tata letak. 

Tata letak terkadang dilupakan oleh perusahaan yang berdampak 

merugikan bagi pemilik perusahaan maupun kepada konsumen atau 

pelanggannya sendiri, perusahaan harus mengatur tata letak dengan menata dari 

kategori barang-barang yang ada agar tidak sulit mencari letak barang yang 
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diinginkan oleh pelanggan dan menata fasilitas agar proses produksi bisa 

berjalan dengan lancar. 

Gerai ritel di indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dalam 10 

tahun terakhir, baik ritel swalayan maupun ritel non-swalayan yang mencapai 

lebih dari 765 ribu gerai. Pertumbuhan gerai teersebut di dominasi oleh ritel 

tradisional sebanyak 750 ribu gerai atau tumbuh sebesar 42% dan ritel modern 

dalam format mini market dengan pertumbuhan sebanyak 16 ribu gerai atau 

tumbuh sebesar 400%. Prospek perkembangan usaha ritel dan pusat belanja ini 

di nilai semakin membaik jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

mencapai rata-rata 6% per tahun dengan konsumsi domestik mencapai 54,56% 

dari produk domestik bruto (PDB). Besarnya konsumsi domestik ini didorong 

oleh besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan 

struktur penduduk berusia dibawah 39 tahun yang mencapai 60% serta penduduk 

kelas menengah yang mencapai 45 juta jiwa pada tahun 2014. 

(http://bisnis.liputan6.com/read/814452/765-ribu-gerai-ritel-menjamur-di-

indonesia).  

Toko Bahtera Niaga Hambau merupakan sebuah toko yang bergerak 

dalam bidang wiraswasta yang menjual macam-macam barang seperti sembako, 

alat bangunan, elektronik, serta alat-alat suku cadang mobil dan sepeda motor, 

toko ini memberikan solusi dengan menjual hampir semua kebutuhan secara 

umum yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, mengingat toko ini berada di 

sebuah desa yang tidak terdapat banyak toko yang menyediakan apa yang 
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dibutuhkan konsumen, toko ini berusaha menyediakan kebutuhan dengan 

menjual kebutuhan masyarakat secara umum. 

Toko ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

konsumennya namun ada kendala yang di alami yaitu pada tata letak yang masih 

tidak tertata dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya jenis  barang yang 

disediakan dengan kategori yang berbeda sehingga terkadang mengalami 

kesulitan dalam mencari barang yang diinginkan konsumen terutama kepada 

barang yang berukuran kecil. Hal ini berakibat terjadinya komplain dari 

beberapa pelanggan tentang lamanya dalam mencari barang yang diinginkan 

serta susahnya mengambil barang yang berada di rak bagian atas. 

Layout fasilitas pada Toko Bahtera Niaga Hambau terdapat 1 fasilitas kasir 

yang berada di ruang tengah toko sehingga menyebabkan tidak efektifnya para 

konsumen melakukan transaksi pembayaran ke meja kasir. Dalam penataan 

barang di Toko Bahtera Niaga bahwa dalam penataan penempatan barang pada 

rak masih diletakkan tidak sesuai dengan jenis barangnya masih-masing.  

Peneliti melakukan uji kuesioner kepada sepuluh pengunjung untuk 

mengetahui tanggapan pengunjung mengenai tata letak pada toko Bahtera Niaga 

Hambau dan bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Hasil Pengolahan Kuesioner Tanggapan Konsumen Terhadap Tata Letak Toko 

Bahtera Niaga Hambau 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

Keterangan : TS (Tidak Setuju) 

            S  (Setuju) 

Berdasarkan hasil data penyebaran kuesioner diatas tentang tanggapan 

konsumen terhadap fasilitas dan penataan tata letak barang di Toko Bahtera 

Niaga menyatakan bahwa masih banyak pelanggan yang mengalami kendala 

dalam mencari barang yang diinginkan dan mengalami kesulitan untuk 

mengambil barang yang berada di rak. Toko Bahtera Niaga menata letak barang 

No. Pertanyaan TS S 

1 
Penempatan fasilitas di toko bahtera niaga sudah 

membuat pelanggan nyaman saat berbelanja. 
7 3 

2 
Pelanggan sudah merasa mudah saat mengambil 

barang di rak toko Bahtera Niaga. 
6 4 

3 

Penempatan lemari kaca di toko Bahtera Niaga 

membuat pelanggan mudah saat mengambil barang 

yang diinginkan. 

5 5 

4 

Penempatan rak barang pada Toko Bahtera Niaga 

membuat pelanggan mudah saat melakukan pencarian 

barang. 

6 4 

5 
Penempatan meja kasir membuat pengunjung mudah 

dalam melakukan pembayaran. 
5 5 

6 
Penempatan barang di Toko Bahtera Niaga sudah 

dikelompokkan sesuai jenis barangnya. 
7 3 

7 
Pengunjung mengalami kesulitan dalam mencari 

barang yang diinginkan. 
6 4 

8 
Penempatan barang dan fasilitas di Toko Bahtera 

Niaga perlu dilakukan perubahan dalam satu periode.  
3 7 
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masih belum melihat dari segi perilaku konsumen. Berdasarkan latar belakang 

di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Analisis Tata 

Letak Pada Toko Bahtera Niaga Hambau”  

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana layout fasilitas yang sebaiknya ada pada Toko Bahtera Niaga

Hambau?

2. Bagaimana penempatan barang yang sebaiknya ada pada Toko Bahtera

Niaga Hambau?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui dan menganalisa layout fasilitas yang sebaiknya ada

pada Toko Bahtera Niaga Hambau.

b) Untuk mengetahui dan menganalisa penempatan barang yang

seharusnya pada Toko Bahtera Niaga Hambau.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa memberi masukan serta dapat menjadi pertimbangan

perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan layout

fasilitas serta dalam penempatan barang-barang pada rak.

b) Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang

akan digunakan untuk peneliti selanjutnya.




