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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi bisnis ritel memperluas pasar produk di Indonesia. 

Keadaan tersebut memunculkan persaingan yang semakin ketat. Terlihat 

dari perkembangan jumlah ritel yang terus bertambah secara pesat seperti 

minimarket, supermarket, hypermart, dan ritel lainnya yang terus 

bermunculan. Perkembangan bisnis di Indonesia semakin lama semakin 

berkembang baik di kota besar maupun kota kecil.  

Hal tersebut tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang 

ingin praktis, cepat, menghemat waktu dan biaya. Layout atau tata letak 

berhubungan erat dengan alokasi ruang guna penempatan produk yang akan 

dijual. Tata letak atau layout menjadi peran utama dalam sebuah 

perusahaan. Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan tata letak, 

karena  tata letak berperan sangat penting dalam sebuah perusahaan 

manufaktur maupun ritel.  

Tata letak terkadang dilupakan oleh perusahaan, yang menyebabkan 

kerugiaan bagi pemilik perusahaan maupun konsumen dan pelanggan 

sendiri. Perusahaan harus mengatur tata letak dengan menata barang dari 

kategori barang-barang yang diinginkan dan menata fasilitas agar proses 

produksi bisa berjalan dengan lancar. Pengaturan tata letak memiliki 

beragam dampak strategis dalam kegiatan manajemen operasional, 
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mengingat pengaturan ini mampu menentukan daya saing perusahaan dalam 

hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, 

hubungan dengan pelanggan dan citra perusahaan (Heizer & Render, 2011).  

Pengaturan tata letak yang efektif menjadi penting bagi perusahaan, 

karena strategi ini dapat membantu perusahaan untuk menciptakan 

diferensiasi, biaya rendah, atau tanggapan yang cepat (Heizer & Render, 

2011). Tata letak ritel merupakan pendekatan yang dikembangkan dengan 

menggunakan aliran, mengalokasikan ruang, dan menanggapi perilaku 

pelanggan. Melalui pemanfaatan tata letak ritel, pihak manajemen atau 

pedagang memiliki tugas untuk menampilkan barang-barang kepada 

pelanggan sebanyak mungkin.  

Pemanfaatan tata letak ritel yang efektif dianggap dapat meningkatkan 

tingkat penjualan barang dan pengembalian investasi. Tujuan dari layout 

sendiri untuk mendekatkan produk kepada konsumen agar tersedia dalam 

tempat serta jumlah yang tepat, serta untuk kenyamanan dan kemudahan 

dalam memperoleh produk,  untuk efesiensi dan efektifitas space yang ada, 

yaitu pengelompokan produk berdasarkan group atau sub group. 

Gerai ritel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif 

dalam 10 tahun terakhir, baik ritel swalayan maupun ritel non swalayan 

yang mencapai lebih dari 765 ribu gerai. Pertumbuhan gerai tersebut 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 
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usaha ritel dan pusat belanja ini dinilai 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 mencapai 45 juta jiwa pada tahun 2014.  

Perkembangan ritel yang semakin pesat menunjukkan bahwa 

permintaan konsumen terhadap kehadirannya semakin meningkat. Bisnis 

ritel di indonesia makin hari dirasakan makin ramai dan persaingan 

bisnisnya menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Namun tidak 

menjadi halangan bagi para pengusaha ritel 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 dan hal ini sangat 

berpengaruh terhadap omset penjualan dan pengadaan barang dari bisnis 

ritel yang selalu menunjukkan kenaikan tajam. Ada beberapa faktor yang 

menjadi  pengaruh utama perkembangan ritel di Indonesia yaitu demografi, 

ekonomi dan sosial budaya. 

Perkembangan ritel sangat meningkat di Indonesia keadaan tersebut juga 

terjadi di daerah Malang. Salah satu ritel di di Malang adalah Omah Daster. 

Omah daster mbak Eva merupakan jenis usaha yang bergerak dibidang konveksi, 
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dengan menjual berbagai macam daster. Omah Daster dalam penataan tata letak 

fasilitas dan barang masih belum tertata rapi dilihat dari hasil penyebaran 

kuisioner dapat dikatakan bahwa Omah Daster, seperti tidak tertatanya rak 

dengan baik serta daster yang menjadi produk unggulan kurang mendominasi 

outlet dan adanya ruangan yang tidak difungsikan. Hal ini dapat dibuktikan tata 

letak pada omah daster dalam 1 bulan mengalami perubahan sebanyak 2 kali. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul “Analisis Tata 

Letak Ritel Pada Omah Daster Mbak Eva”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tata letak Omah Daster sesuai dengan kebutuhan konsumen? 

2. Bagaimana susunan tata letak yang sesuai dengan tanggapan 

konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang bermanfaat bagi berbagai 

pihak, baik pemilik perusahaan maupun penulis. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tata letak yang sesuai dengan kebutuhan  konsumen. 

2. Untuk mengetahui susunan tata letak sesuai dengan tanggapan 

konsumen. 
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan  tata letak fasilitas dan

penempatan barang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bahan referensi

yang akan digunakan untuk peneliti selanjutnya.


