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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat. 

Baik di berbagai sudut kota maupun sudut daerah selalu ditemukan toko – toko, 

minimarket, bahkan supermarket. Hal ini diungkap oleh Dr. Satyo Riyanto saat 

menjadi keynote speaker pada suatu acara seminar di Yogyakarta pada tanggal 25 

Mei 2014. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ritel di Indonesia pada tahun 

2008 masih tumbuh diangka 21,1 % dari sisi nilai penjualan. Sekarang 

pertumbuhan retail di Indonesia sudah mencapai 40 - 45 % dengan tujuan 

sasarannya Bandung, Yogyakarta dan Surabaya." (sumber dari www.rri.co.id) 

Sebagai contoh, Matahari Departement Store. Dengan penjualan bersih 

mencapai Rp. 1,1 Triliun pada tahun 2013, Matahari berencana memperluas 

usahanya ke wilayah Indonesia bagian timur dengan alokasi dana Rp. 400 - 500 

miliar dan nilai investasi per gerai Rp. 20 miliar. Tidak hanya ritel itu saja, contoh 

yang lain seperti ritel 7-Eleven yang merupakan pesaing utama dari Indomaret dan 

Alfamart. pada tahun 2014 pendapatan bersihnya mencapai Rp 971,77 miliar, 

melonjak 25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp 

776,55 miliar. (sumber dari www.tempo.co) 

Peningkatan bisnis ritel yang semakin lama semakin menjamur ini didasari 

oleh beberapa faktor. Antara lain pendapatan per kapita yang meningkat, gaya 

hidup masyarakat yang dinamis, peningkatan daya beli masyarakat, kemudahan 

masyarakat untuk menjangkau ritail, serta  infrastruktur retail yang terus 

berkembang. (sumber dari www.frontier.co.id) 

Dengan fenomena perkembangan ritel di Indonesia, perusahaan yang 

notabene adalah produsen suatu produk, berlomba – lomba agar produknya bisa 

masuk ke dalam area ritel. Untuk produk sejenis makanan dan minuman, 

perusahaan ini memasok produknya lebih banyak dengan jenis produk – produk 

yang lain. Dengan harapan bisa meningkatkan market share sekaligus 
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mempercepat siklus aliran produk selama produk tersebut disimpan di depo 

perusahaan. 

Produk yang telah masuk ke dalam area ritel, belum tentu produk tersebut 

bisa laku dengan cepat. Faktor yang menyebabkan hal ini karena tata letak produk 

yang dipajang terkesan monoton. Seperti tata letak yang tidak beraturan, desain 

pajangan yang biasa – biasa saja, serta tidak ada keterangan produk tersebut. 

Contohnya tentang harga dan promosi yang ditawarkan. Sehingga pembeli merasa 

bosan dan tidak bisa menarik minat pembelian. Apabila produk itu tidak laku, 

mungkina akan beresiko kerusakan produk. Pihak ritel berhak untuk meretur 

produk. Namun disisi lain, pihak perusahaan merasa rugi bila ada produk yang 

harus diretur akibat produk tersebut tidak laku dalam area ritel. Dan siklus 

perputaran produk menjadi terhambat. 

Maka dari itu diperlukan suatu sistem agar kejadian seperti ini tidak 

terulang kembali. Salah satu sistem untuk memecah permasalahan ini adalah 

sistem merchandising. Dimana sistem ini menuntut cara produk ini bisa laku di 

pasaran. Sekaligus memperlancar siklus aliran perputaran produk. 

 
1.2 Landasan Teori 

1.2.1 pengertian pemasaran 

Perusahaan mustahil bisa bergerak sendiri tanpa adanya pemasaran. karena 

pemasaran menentukan tingkat kelangsungan hidup suatu perusahaan. seiring 

perubahan zaman serta kemajuan teknologi, pemasaran pun kian dinamis. dan 

pemasar harus bisa menentukan strategi pemasarannya untuk meningkatkan 

penjualan produk, menambah dan mempertahankan konsumen, meningkatkan 

laba, serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Inilah yang 

dikemukakan Philip Kotler dalam buku Pengantar Pemasaran edisi 12. 

Pemasaran bisa didefinisikan baik sosial maupun maupun manajerial . 

definisi pemasaran dalam istilah sosial menurut Kotler dan Keller (2008:5) adalah 

suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang 

memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan 
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dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan 

hubungan pertukaran.  

Dalam istilah manajerial, American Marketing Association (AMA) (Kotler 

dan Keller, 2008:5) menawarkan definisi formal pemasaran sebagai manajerial 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. 

Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut disimpulkan oleh Philip Kotler 

(Kotler dan Keller, 2008:5) bahwa definisi manajemen pemasaran adalah proses 

menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program-

program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi dan ditribusi 

dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara 

pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

1.2.2 Manajemen Ritel 

Ritel berasal dari bahasa inggris “Retail” berarti ecer atau satuan. Kegiatan 

retailing meliputi kegiatan yang mencakup barang dan jasa langsung kepada end-

user atau konsumen akhir baik itu untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis (Kotler 

dan Keller, 2007:164). 

Jadi definisi manajemen ritel adalah  pengaturan keseluruhan faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam proses perdagangan ritel, yaitu perdagangan langsung 

barang dan jasa kepada konsumen. 

Menurut Pintel dan Diamond (1971), dalam laman blog milik Christine 

Louise, secara umum ritel memiliki berbagai jenis berdasarkan lini produk yang 

ditawarkan oleh ritel itu sendiri. diantaranya sebagai berikut : 

a. Speciality store. merupakan jenis ritel yang memiliki lini produk yang 

sempit. Biasanya ritel ini hanya menjual beberapa macam produk saja 

namun tetap dalam satu tema. 

b. Departement store. merupakan jenis ritel yang memiliki beberapa lini 

produk namun variatif 
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c. Supermarket. merupakan jenis ritel yang relatif besar, berbiaya rendah, 

marjin rendah, namun tingkat volumenya tinggi. Biasanya menjual aneka 

kebutuhan baik untuk pribadi maupun keluarga  

d. Convenience store. jenis ritel yang hampir sama dengan Supermarket 

namun lini produknya terbatas dengan tingkat perputaran tinggi dan harga 

yang ditawarkan sedikit lebih tinggi  

e. Discount store . jenis ritel yang menjual lini produk yang bermacam-

macam namun dijual dengan murah . ritel ini memiliki marjin yang rendah 

dan volume yang lebih tinggi 

f. Off-price retailer. merupakan jenis ritel yang menjual lini produk dibawah 

harga yang biasa ditetapkan oleh pedagang pada umumnya. Biasanya lini 

produk yang dijual bisa merupakan barang sisa, berlebihan, serta program 

cuci gudang 

g. Superstore. adalah jenis ritel yang ukuran gedungnya lebih besar dari 

supermarket. Lini produk lebih luas dan lebih bervariatif sehingga tidak 

hanya produk kebutuhan keluarga saja yang ditawarkan oleh ritel ini. 

Dalam laman blog milik Christine Louise itu juga, jenis ritel pun juga 

dibedakan lagi berdasarkan tingkat pelayanan suatu ritel itu sendiri. Antara lain 

sebagai berikut : 

a. Self-service (Swalayan). dimana konsumen dapat menemukan, 

membandingkan, dan memilih produk yang diinginkan. 

b. Self-selection (Swapilih). dimana konsumen dapat memilih produk yang 

diinginkan walaupun dapat meminta bantuan kepada pegawai ritel 

c. Limited-service (Layanan Terbatas). jenis ritel dimana tingkat pelayanan 

memiliki pembatasan layanan untuk konsumen seperti pembayaran dengan 

kartu kredit dan hak retur. 

d. Full-service (Layanan Penuh). merupakan kebalikan dari limited-service 

sehingga ritel membutuhkan tenaga wiraniaga untuk membantu konsumen 

dalam hal menemukan, membandingkan, dan memilih produk yang 

diinginkan. 
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1.2.3 merchandising 

Secara singkat merchandising dapat diartikan sebagai upaya pengadaan 

dan penanganan barang. Dalam laman milik Santosa, Davidson (1988) 

menyebutkan terminologi merchandising. Yaitu : 

1. Right Merchandise 

berarti jenis, model, merek, warna, ukuran, dan lainnya yang ingin dibeli 

oleh konsumen. 

2. Right Place 

merujuk bukan hanya pada lokasi toko, melainkan barang apa yang 

selayaknya ada di suatu toko dan tempat pajangan di dalam toko itu 

sendiri. 

3. Right Time 

berarti bahwa keberadaan barang di toko tepat pada saat konsumen 

membutuhkan barang tersebut. 

4. Right Quantities 

berarti bahwa keberadaan barang dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan 

konsumen 

5. Right Prices 

adalah tingkat harga barang yang pantas dan bersaing pada tingkat mana 

masih memberikan keuntungan bagi retailer. 

Dari terminologi yang telah disebutkan diatas, disimpulkan beberapa 

definisi merchandising yang relatif sama, yaitu: 

1. Merujuk pada proses pengadaan dan penanganan barang dalam internal 

retailer. 

2. Merujuk pada kondisi-kondisi jenis, harga, jumlah/kuantitas, waktu, dan 

tempat merchandise yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

3. Secara implicit menunjukkan bahwa konteks pemenuhan kebutuhan 

konsumen merupakan kepentingan retailer sebagai pusat penyedia 

kebutuhan. 
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Merchandising pada masa sekarang harus dipandang bukan sekedar 

sebagai suatu proses internal, melainkan sebagai suatu rangkaian dari upaya 

retailer dalam penyaluran barang atau jasa dari manufaktur atau distributor kepada 

konsumen sesuai dengan tingkat kebutuhannya, melainkan suatu kolaborasi aksi 

secara simultan dengan supplier dalam suatu consumer driven supply chain dan 

category management. 

Menurut Davidson (1988) Ada 3 fungsi merchandising dalam manajemen 

ritel. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Merchandise Purchasing (Pengadaan Barang) 

Fungsi purchasing ditujukan untuk mendapatkan sumber dari merchandise yang 

dibutuhkan oleh   konsumen pada suatu tingkat harga yang pantas dengan 

melakukan dealing trading term condition dengan supplier yang bersangkutan 

2. Merchandise Condification (Process/Kodifikasi dan System Informasi) 

Keberadaan codification dept (coding center) adalah sebagai konsekuensi dari 

implementasi komputerisasi merchandising system dan upaya atau bentuk 

perhatian terhadap tuntutan category menegement. Dengan adanya spesificasi 

penugasan codification dalam me-manage data merchandising system yang 

kemudian secara otomatis akan berimplikasi pada akurasi informasi, analisis dan 

pelaporan (reporting) dari seluruh aspek dan bagian dari retailer yang 

bersangkutan. 

3. Merchandise Hadling Process Proses Penjualan Barang 

Kegiatan penjualan barang merupakan hal terpenting dalam kehidupan retailer 

karena disitulah lading penghasilannya. Tempat retailer menanamkan harapannya 

untuk bisa bertahan hidup. Penjualan barang merupakan proses antara untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Dalam laman milik Santosa itu pula, disebutkan bahwa proses belanjanya 

konsumen akan menetapkan pilihan atas barang yang tersedia di toko oleh 

commercial departement dan proses transaksi penjualan dimulai ketika konsumen 

masuk ke konter kasir. Untuk melakukan pembayaran atas barang-barang 

pilihannya. Saat itu terjadi transaksi antara kasir dengan konsumen tersebut. 

Dimana kasir menginput item per item barang yang dibeli, menyebutkan total 
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yang harus dibayar dan konsumen melakukan pembayaran sejumlah yang 

disebutkan. 

 

1.3 Tujuan Pelaksanaan PKL 

a. Sebagai persyaratan akademik untuk memnuhi program mata kuliah PKL 

dan penulis Tugas Akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) 

Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga Surabaya 

b. Untuk mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang 

berhubungan langsung dengan topik. 

c. Untuk mengetahui penerapan teori yang telah diberikan pada masa 

perkuliahan 

 

1.4 Manfaat PKL 

a. Bagi Penulis 

1. Memperoleh pengalaman dalam dunia kerja serta gambaran dunia kerja 

yang nantinya berguna bagi penulis apabila telah menyelesaikan 

perkuliahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 

2. Menambah dan mengembangkan wawasan ilmu teori dan praktek yang 

berhubungan dengan bidang pemasaran. 

3. Mengetahui secara langsung pengaplikasian dari teori yang diperoleh pada 

saat masa perkuliahan. 

4. Untuk menambah kepercayaan diri dan keberanian serta tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas yang dipercaya oleh instansi / perusahaan 

kepada mahasiswa. 

5. Menambah wawasan ilmu yang baru yang belum pernah didapat pada saat 

perkuliahan. 

b.  Bagi Almamater  

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan  

instansi / perusahaan. 
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2. Dapat menambah bahan bacaan dan literatur yang bermanfaat bagi 

mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran.  

3. Menambah bahan referensi di bidang Manajemen Pemasaran bagi ruang 

baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

c. Bagi subyek PKL 

1. Dapat menjalin kerjasama antara perusahaan dengan dunia pendidikan 

terutama dalam menyalurkan tenaga kerja yang professional.  

2. Dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan serta 

sebagai bahan evaluasi atas kebijakan yang telah dilakukan. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan di dalam 

mengambil langkah dan kebijakan yang telah dilakukan. 

d. Bagi Pembaca  

     1. Memberi bahan bacaan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga sebagai bahan informasi bagi mahasiwa yang akan menyusun 

laporan tugas akhir. 

     2. Dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi 

penulis lainnya. 

 

1.5 Rencana Pelaksanaan Kegiatan PKL 

Tabel 1.1 rencana pelaksanaan kegiatan PKL 

 

NO 

 

KEGIATAN 

MARET APRIL MEI JUNI 
2015 2015 2015 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 1 

1 

Pembekalan 

PKL 

                

 

2 

Pengajuan 

Permohonan 

Ijin PKL 

                

 3 Pelaksanaan 

PKL 
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4 

Penentuan 

Topik dan 

judul PKL 

                

 

5 

Penentuan 

Dosen 

Pembimbing 

                

 

 

6 

Bimbingan 

dengan 

Dosen 

Pembimbing 

                

 

7 

Penyusunan 

Laporan 
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