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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

tanpa bantuan manusia lain, selain makhluk sosial manusia juga disebut 

makhluk ekonomi, dimana manusia memiliki hasrat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kebutuhan akan bertambah seiring dengan usia seseorang, 

baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Manusia dalam memenuhi 

kebutuhan jasmani dihadapkan dengan berbagai pilihan, sebagai contoh 

dalam memenuhi kebutuhan primer seperti sandang dan pangan terdiri dari 

berbagai macam barang dengan macam varian. Berbagai macam 

kebutuhan pada diri seseorang diiringi dengan menjamurnya tempat-

tempat yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Umumnya 

manusia lebih memilih satu tempat yang menyediakan berbagai macam 

kebutuhan. Swalayan merupakan salah satu alternatif tempat yang dipilih 

untuk membeli barang dalam memenuhi kebutuhan. 

  Perkembangan teknologi menimbulkan persaingan yang sengit di 

berbagai lini bisnis tidak terkecuali jasa ritel yang menyediakan berbagai 

macam kebutuhan dengan berbagai jenis barang dan merek. Tidak hanya 

dari segi ketersediaan barang, segi tampilan masing-masing perusahaan 

ritel memberikan penampilan menarik agar dapat menarik perhatian 

konsumen. Slogan dan iklan yang ditawarkan juga menjadi konsenterasi 

tersendiri dari pihak marketing perusahaan. Promosi dilakukan melalui 

berbagai media mulai dari media elektronik, media cetak dan tidak 

ketinggalan digunakan pula kecanggihan internet. Pelaku usaha 

membagikan brosur dan majalah kepada masyarakat sekitar untuk untuk 

memberikan kesan dekat dengan konsumen. Promosi tidak dilakukan 

hanya melalui media, bahkan diskon dan promo diberikan untuk 

mempengaruhi konsumen melakukan pembelian serta voucher belanja 

yang menggiurkan ditawarkan pada konsumen. Perusahaan ritel 
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berbondong-bondong memberikan pelayanan berkualitas untuk 

mendapatkan hati konsumen. Tidak kalah pintar dari pihak pemberi jasa, 

para pelanggan dalam menyeleksi perusahaan ritel mana yang 

menawarkan pelayanan paling menarik yang dipilih. Umumnya komsumen 

menginginkan ritel yang menawarkan produk bervariatif, harga terjangkau, 

promo dan diskon yang terbilang besar.   

  Assalaam Hypermarket merupakan salah satu perusahaan ritel yang 

memiliki tempat strategis dan menyediakan berbagai macam kebutuhan 

jasmani manusia, mulai dari makanan hingga alat rumah tangga dengan 

berbagai pilihan merek dan harga. Assalaam Hypermarket juga ikut 

bersaing dalam mendapatkan hati para konsumen. Produk yang beragam 

menimbulkan fakta bahwasnnya diperlukan area yang luas dan penataan 

produk yang baik, terutama pada produk yang familiar dan sering dibeli 

oleh konsumen. Aisle atau jarak antar rak juga harus diperhatikan, apabila 

jarak terlalu dekat akan menimbulkan penumpukan konsumen, hal tersebut 

mengganggu aktivitas pelanggan lain sehingga menimbulkan rasa tidak 

nyaman pada konsumen. 

  Assalaam Hypermarket memiliki area luas 4000 m
2
, dengan 

delapan belas rak dengan jarak masing masing rak 2 m. Akan tetapi 

masalah tidak terselesaikan begitu saja, jarak yang lebar dan area yang luas 

menimbulkan rasa lelah pada pelanggan, terlebih produk yang dibutuhkan 

berjarak jauh. Pengunjung harus berjalan jauh mengelilingi swalayan 

untuk menemukan barang yang dicari. Permasalahan tersebut menjadi 

salah satu penyebab turunnya rata-rata jumlah transaksi, semula terjadi 

1500 transaksi setiapharinya menjadi 1300 transaksi. Seharusnya penataan 

produk di Assalaam Hypermarket perlu diperhatikan, karena berhubungan 

langsung dengan konsumen. Selama ini penataan produk pada Assalaam 

Hypermarket didasarkan pada penilaian subjektif dari pihak manajemen 

perusahaan tersebut. Ketika konsumen ingin berbelanja bermacam-macam 

barang namun kesulitan untuk menemukan barang karena jarak antar 
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barang yang jauh, konsumen merasa tidak puas dan berakhir dengan 

keputusan tidak ingin kembali berbelanja di tempat yang sama. 

  Perilaku konsumen yang demikian, mengharuskan pihak 

manajemen Assalaam Hypermarket berpikir kreatif, melakukan 

pendekatan terhadap konsumen untuk mengenal dan memahami perilaku 

dan keinginan konsumen. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen dapat 

dimanfaatkan sebagai pengaturan penataan produk berdasarkan produk 

yang paling diminati oleh konsumen. Hal tersebut dapat memberikan 

kemudahan, kenyamanan bagi konsumen dalam membeli barang dan dapat 

memungkinkan terjadinya impulse buying yaitu keinginan membeli produk 

tanpa disengaja sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi perlu adanya penelitian ini. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasar pada latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Kelompok produk apa yang mendominasi penjualan di Assalaam 

Hypermarket? 

2. Bagaimana merancang tata letak produk di Assalaam Hypermarket?                

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengidentifikasi kelompok produk yang mendominasi penjualan di 

Assalaam Hypermarket. 

2. Merancang tata letak produk pada Assalaam Hypermarket  

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian belum mengkaji untuk kondisi bersifat luar biasa (hari, 

hari besar, dan event-event tertentu lainnya) sehingga hasil penilian belum 

dapat diterapkan dalam kondisi tersebut.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkaitan, yakni jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pihak Assalaam Hypermarket 

tempat dilakukannya penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Digunakan sebagai referensi tugas mata kuliah ataupun pengetahuan 

oleh mahasiswa Jurusan Teknik Industri. 

2. Hasil penelitian dapat dipertimbangkan untuk di realisasikan untuk 

kemudahan konsumen dalam melakukan pembelian. 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan 

  Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang memuat mengenai 

alasan-alasan dilakukannya penelitian dan mengemukakan kedudukan 

masalah yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. 

Poin kedua yaitu perumusan masalah menjelaskan gambaran permasalahan 

yang akan timbul. Ketiga, tujuan penelitian, dalam tujuan penelitian 

dikemukakan maksud yang ingin dicapai dari penelitian ini.  

BAB II Landasan teori  

Landasan teori berisi tentang teori pendukung sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian. Teori yang diungkapkan berdasarkan keterangan-

keterangan tambahan yang dikumpulkan. Dalam landasan teori terdiri juga 

tinjauan pustaka yang berasal dari berbagai penelitian sebelumnya.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian berisi mengenai alur dan langkah-langkah 

dilakukannya penelitian dari awal hingga penelitian berakhir.  

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan 

Memuat hasil penelitian serta pembahasan, hasil penelitian dapat 

disajikan dalam bentuk grafik, gambar, atau tabel. Setelah hsil penelitian 



5 

 

 

disajikan kemudian dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian dapat 

dijelaskan secara kualitatif dan kauntitatif. 

BAB V Penutup 

Penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian 

dan saran yang sebaiknya dilakukan dalam penelitian kedepannya. 


