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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini dapat dikatakan mengalami 

peningkatan setiap tahun, salah satunya yaitu perkembangan dalam dunia 

bisnis perdagangan. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknnya bermunculan 

arena perbelanjaan seperti pertokoan, supermarket dan lain-lain. Banyak 

pelaku bisnis yang memberikan berbagai pilihan kebutuhan konsumen untuk 

dibeli, tetapi hal itu hanya salah satu cara dari sekian banyak cara untuk 

merebut perhatian konsumen. Suatu bisnis harus mempunyai jenis atau cirri-

ciri tertentu yang membedakan dengan pesaingnya agar menjadi sesuatu yang 

dapat diunggulkan. Hal ini dapat menarik konsumen untuk  berkunjung dan 

berbelanja di tempat bisnis mereka. 

Untuk itu, dalam menghadapi persaingan tersebut maka para pelaku 

bisnis dituntut harus bisa memperbaiki pengelolahan dalam bisnis 

perdagangan agar bisa bertahan dalam persaingan ini. Dengan pengelolahan 

manajemen yang tepat, waktu yang dimiliki seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya atau berbelanja semakin cepat dan muda. Salah satu perbaikan 

yang dapat dilakukan adalah dengan melalui penerapan manajemen 

operasional yang tepat sebagai keputusan operasional perusahaan. Manajemen 

operasi itu sendiri memiliki peran utama dalam memproses barang mentah 

menjadi barang jadi dan bidang jasa (Heizer dan Render, 2006). Dalam 

keputusan menajemen operasi, itu mencangkup kegiatan manajemen yang 
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akan dilakukan yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, 

karyawan, pengarahan dan pengendalian. 

Sepuluh keputusan dalam strategi operasional yaitu mutu, desain barang 

dan jasa, desain proses dan kapasitas, seleksi lokasi, tata letak, manusia dan 

sistem kerja, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan dan 

pemeliharaan. (Heizer dan Render, 2005). Dari keseluruhan keputusan strategi 

operasional yang ada, salah satu kunci keberhasilan dari setiap kegiatan 

operasi dalam perusahaan adalah tata letak yang mana ini digunakan untuk 

mengefektivitaskan fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan. 

Tata letak (layout) memiliki peran penting dalam menentukan 

efektivitas sebuah operasi secara jangka panjang yang memiliki banyak 

dampak strategi karena dapat menentukan daya saing perusahaan. Tata letak 

(layout) yang efektif dapat membantu sebuah usaha atau perusahaan untuk 

mencapai sebuah strategi yang menunjang biaya rendah atau respon yang 

cepat, sehingga dapat memperhitungkan selera dan persepsi konsumen. Selain 

sebagai cara untuk memudahkan konsumen dalam memilih barang yang 

ditawarkan, tata letak (layout) juga sebagai salah satu faktor utama bagi 

pelaku bisnis dalam bidang penjualan yang meliputi kelengkapan dan barang 

yang dijual. Dengan demikian tata letak (layout) berperan penting dalam suatu 

perusahaan untuk mempermudah manajemen dalam usahanya. 

Pada dasarnya terdapat enam jenis tata letak (layout) yaitu tata letak 

posisi tetap, tata letak posisi berorientasi pada proses, tata letak kantor, tata 

letak gudang, tata letak berorientasi pada produk dan tata letak ritel. (Heizer 
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dan Render, 2006). Tujuan tata letak ini adalah untuk membangun tata letak 

yang ekonomis yang dapat memenuhi persaingan perusahaan. 

Tata letak yang digunakan oleh pelaku bisnis ritel yaitu tata letak ritel 

(layout retail), tata letak ini yang berkaitan dalam hal kontak dengan 

konsumen atau citra perusahaan sehingga menciptakan display dengan kesan 

yang menarik. Yang mana tujuan dari tata letak (layout) ini untuk 

menciptakan lingkungan fisik dimana jasa dilakukan dan bagaimana 

linngkungan ini memperngaruhi konsumen. (Heizer dan Render, 2009). 

Tata letak ritel (layout retail) merupakan sebuah aktifitas yang berkaitan 

dengan aliran, pengalokasian ruang dan merespon perilaku pelanggan. Dalam 

operasionalnya peritel menjalankan beberapa fungsi, antara lain membantu 

konsumen mencari dan menyediakan produk atau jasa, menambah nilai 

produk, dan berfungsi memecah sehingga dapat diketahui pentingnya tata 

letak ritel (layout retail) dalam menciptakan display yang dimiliki perusahaan. 

Tata letak ritel (layout retail) memiliki berbagai macam bentuk, salah 

satunya adalah free flow layout atau sering disebut dengan tata letak arus 

bebas, dimana biasanya bentuk ini digunakan oleh pertokoan-pertokoan. 

Keuntungan bagi pemilik took dalam menggunakan arus bebas ini adalah 

memungkinkan pengunjung bebas berbelok-belok, dan bagi pengunjung 

memberikan kesan yang bersahabat dan mendorong knsumen untuk bersaitai 

dan memilih. (Emmy dan Bintang, 2013). 

Toko indah adalah salah satu pelaku ritel, toko pakaian yang bertempat 

di Pasar Baru Lawang. Dimana konsumen berbelanja kebutuhan sehari – hari 
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dengan dilayani oleh penjual secara langsung. Luas ruangan dan jumlah rak 

yang tersedia menjadi pertimbangan kelengkapan produk yang dijual. Tata 

letak yang ada membuat seberapa banyak konsumen melihat produk yang 

akan dibeli, akan tetapi ruangan yang ada pada toko ini masih belum bisa 

dimanfaatkan secara efisien karena masih ada beberapa rak dan space yang 

belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penjualannya. 

Salah satu contohnya adalah jenis pakaian dalam yang penataannya 

ditempatkan pada dua tempat yang berbeda didepan toko dan didalam toko, 

yang mana ini terkadang membuat konsumen kebinggungan dalam mencari 

barang sehingga konsumen merasa tidak nyaman, ada juaga salah satu contoh 

lainnya adalah produk perlengkapan bayi yang hanya beberpa saja 

ditampilkan karena alasan retailer masih kebinggungan dalam penataan yang 

tepat atau sesuai. Tampilan yang kurang menarik inilah, harus adanya strategi 

penataan yang tepat untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan 

produk sehingga dapat menarik pelanggan baru. 

Berdasarkan permasalahan dalam tata letak (layout) yang kondisinya 

masih berantakan, maka perlu dilakukan analisis dengan memperhatikan 

variabel – variabel tata letak ritel (layout retail) yang ada disetiap bagian toko 

yang meliputi produk pada rak berdasarkan jenis atau manfaat produk 

tersebut. Analisi ini dilakukan untuk mengetahui penataan tata letak ritel 

(layout ritel) yang diterapkan oleh pemilik Toko Indah. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu : 

Bagaimana pendapat konsumen mengenai kondisi layout retail yag ada pada 

Toko Indah saat ini ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perumusan masalah diatas adalah : 

Agar dapat mengetahui pendapat konsumen mengenai kondisi layout 

retail yag ada pada Toko Indah saat ini. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk strategi 

tata letak pada Toko Indah. Selain itu hasil penelitian ini juga berguna 

bagi pengusaha khususnya dibidang sandang sebagai masukan untuk 

meningkatkan efektivitas layout retailnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi 

penelitian, khususnya dalam mengelolah layout retail. 


