
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi dan kemajuan yang sangat cepat, pertumbuhan industri 

retail modern di Indonesia sangat begitu cepat, Kementrian Perdagangan 

(KEMENDAG) mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 jumlah industri retail 

modern mencapai 23.000 unit dengan 14.000 lebih yang merupakan kelompok 

usaha minimarket (Sukmana, 2014). 

Industri retail merupakan mata rantai terakhir dan sangat penting dalam 

proses distribusi sebuah barang, dengan melalui retail sebuah produk dapat 

sampai kepada pengguna langsung atau end user (Soliha, 2008). Secara garis 

besar industri retail terbagi menjadi dua yaitu industri retail tradisional dan 

industri retail modern. Industri retail tradisional adalah tempat penjualan barang 

sehari-hari yang sederhana dengan memiliki karakteristik tempat yang tidak 

begitu luas, harga yang ditawarkan melalui proses tawar menawar, jenis barang 

yang ditawarkan tidak banyak, sistem manajemen yang masih sederhana, 

sedangkan industri retail modern adalah tempat penjualan barang sehari-hari 

dengan memiliki beberapa karakteristik yaitu: tempat yang luas, barang yang 

dijual memiliki jenis yang beragam, sistem manajemen yang terkelola dengan 

baik, memiliki sistem karakteristik swalayan, harga tetap (fixed) dan memberikan 

kenyamanan berbelanja bagi konsumen (Jayanti, 2013). 

Dalam industri retail proses manajemen operasional tidak terlihat jelas, 

sehingga banyak yang menyebutkan akitivitas-aktivitas dalam industri retail 



sebagai jasa. Fungsi-fungsi jasa ini dapat tersembunyi dari masyarakat atau 

pelanggan, sehingga bentuk produk yang ditawarkan berupa pelayanan, 

pengiriman barang, pengiriman dana antar rekening dan lain sebagainya. Dalam 

proses manajemen operasional terdapat tiga fungsi yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Fungsi-fungsi ini 

sangatlah penting, karena menyangkut juga untuk keberlangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Fungsi-fungsi tersebut adalah 1. Pemasaran untuk 

menghasilkan permintaan, 2. Produksi / operasi untuk menghasilkan produk atau 

jasa, 3. Keuangan / akuntasi untuk mengawasi sehat atau tidaknya perusahaan 

dan menjaga cash flow perusahaan (Heizer dan Render, 2009). 

Industri retail modern telah memiliki sistem manajemen yang terkelola 

dengan baik, salah satunya adalah manajemen operasional yang telah 

terstruktur sehingga dengan demikian industri retail modern dapat terkontrol 

secara maksimal. 

Berbeda dengan industri retail modern yang telah memiliki sistem 

manajemen yang telah rapi dan struktur, pada industri retail tradisional atau yang 

biasa disebut dengan toko kelontong masih menerapkan konsep tradisional dan 

dalam kegiatan sehari-hari masih dilakukan sendiri oleh pemilik perusahaan. 

Pada industri retail tradisional atau toko kelontong pengelolahan dalam 

segi inventory barang masih dilakukan pencatatan secara manual oleh pemilik, 

salah satu masalah yang sering muncul dalam hal ini adalah barang yang 

terdapat digudang sering tidak sesuai dengan catatan persediaan yang dimiliki 

oleh pemilik. Hal ini terjadi karena barang yang keluar dan masuk pada gudang 

masih tidak terkontrol dengan baik, sehingga pegawai yang mengambil barang 



digudang sering tidak melaporkan kepada petugas gudang, atau barang yang 

petugas gudang lalai sehingga lupa untuk mencatat barang yang diambil oleh 

pegawai tersebut. Selain itu pada industri retail tradisional atau toko kelontong, 

kualitas layanan juga menjadi salah satu masalah yang membuat toko kelontong 

tersebut tidak dapat berkembang dengan baik, perusahaan masih belum memiliki 

standart pelayanan dengan baik, sehingga masih banyak terjadi kesalahan ketika 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Tabel 1. 1 Masalah Pada Toko Kelontong 

No. Masalah pada toko tradisional / kelontong Faktor 

1. Pengelolahan barang yang tidak terkoordinasi dengan baik, 

sehingga kondisi barang digudang banyak yang rusak, expired 

atau hilang. 

Produk / 

Jasa 

2. Perhitungan persediaan barang yang tidak tepat, sehingga 

persediaan barang tersebut menumpuk atau bahkan habis, dan 

ini akan berakibat  terhadap pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan karena. 

Produk / 

Jasa dan 

Pemasaran 

3. Barang return atau rusak dapat melebihi kapasitas yang 

ditentukan sehingga barang return menumpuk dan 

mengakibatkan cash flow perusahaan tidak stabil. 

Produk / 

Jasa dan 

Keuangan 

4.  Sering terjadi kesalahan pemberian harga kepada pelanggan, 

sehingga ada pelanggan yang komplain mengenai harga yang 

diberikan.  

Keuangan 

5.  Penataan barang display yang belum rapi, sehingga sehingga 

membuat pelanggan merasa kesulitan dalam mencari produk 

yang diinginkan. 

Pemasaran 



No. Masalah pada toko tradisional / kelontong Faktor 

6.  Layanan pesan antar yang sering terjadi keterlambatan 

pengiriman, dikarenakan ada beberapa karyawan yang tidak 

masuk kerja.  

Pemasaran 

 (Sumber: data diolah) 

Dengan demikian peneliti akan mencoba untuk mengkaji dan menggali 

informasi yang berhubungan dengan manajemen operasional yang dapat 

diterapkan pada industri retail tradisional atau toko kelontong sehingga dapat 

diterapkan oleh pelaku bisnis industri retail tradisional dengan harapan dapat 

meningkatkan kualitas layanan pada toko tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai pembahasan pada penelitian ini. 

 Bagaimanakah sistem pengelolahan inventory barang yang 

dapat di terapkan oleh industri retail tradisional atau toko 

kelontong sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan 

perusahaan? 

 Bagaimanakah pengelolahan karyawan yang baik sehingga dapat 

diterapkan oleh industri retail tradisional atau toko kelontong 

sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perusahaan? 



1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, 

yaitu : 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolahan 

inventory barang seperti apa yang dapat diterapkan oleh industri 

retail tradisional atau toko kelontong sehingga dapat 

meningkatkan kualitas layanan perusahaan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolahan terhadap 

kepegawaian seperti apa yang dapat diterapkan oleh industri 

retail tradisional atau toko kelontong sehingga dapat 

meningkatkan kualitas layanan perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memliki manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan untuk penelitian 

selanjutnya terutama di bidang industri retail tradisional sehingga dapat 

menjadikan penelitian kedepannya akan semakin baik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu 

menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah terkait 



manajemen operasional pada industri retail tradisional, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas layanan perusahaan. 

 


