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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era jaman sekarang, sebuah ritel  dihadapkan dengan persaingan yang 

kompetitif.Manajemen toko atau manajemen perusahaan harus lebih cermat 

dan teliti dalam melakukan strategi bisnis mereka. Terlebih lagi, sebuah ritel 

atau perusahaan juga harus dapat menjaga loyalitas konsumen terhadap brand 

produk mereka. Dunia bisnis saat ini mulaiberkembang dan persaingan di 

dunia bisnis menjadi tantangan dan ancaman yang besar bagi bisnis tersebut. 

Setiap bisnis harus selalu peka dengan perubahan yang terjadi dan harus 

mampu menciptakan ide yang baru agar produk yang ditawarkan dapat 

menarik bagi konsumen baru maupun konsumen yang lama, sehingga apa yang 

diinginkan konsumen dapat dipenuhi dengan baik dan perusahaan dapat 

memenangkan persaingan tersebut. 

Terkait dengan persaingan tersebut, maka pemasaran memegang peranan 

penting dalam hal ini. Banyak ritel dan perusahaan besar maupun kecil 

mempekerjakan seorang marketer yang handal dalam mempertahankan posisi 

dalam persaingan.Fungsi dari  pemasar di dalam pekerjaan sangat penting 

dalam rangka menjual produk untuk mendapatkan profit yang maksimal.  

Indonesia selalu membuka peluang usaha yang besar bagi seorang 

wirausaha. Beragam jenis wirausaha yang ditawarkan di Indonesia, seperti 

warung makan, rumah makan, toko sepatu dan sandal, toko baju, ritel sedang 
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(Indomaret, Alfarmart, Mikromart, Superindo, Gelael, dan lain sebagainya) 

serta ritel besar (Giant, Hypermart, Ada swalayan, Carrefour). 

Ritel modern dalam katagori sedang, biasanya membantu masyarakat 

yang enggan untuk membeli produk di ritel besar.Ritel sedang banyak kita 

jumpai di daerah perumahan, perkantoran, dan lainnya.Dalam hal ini, ritel 

sedang juga berkembang dan memiliki beberapa varian, diantaranya ritel bahan 

roti.Ritel ini juga membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan roti dengan 

harga yang lebih murah. 

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang kesehariannya membuat 

dan menjual roti akan membutuhkan toko bahan roti untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Oleh karena itu, terciptalah peluang untuk membuka Toko 

bahan roti. 

Roti adalah salah satu makanan tertua di dunia.Sejarah roti yang 

panjang konon berawal dari Mesir dan Mesopotamia. Saat mereka menemukan 

cara lain untuk menikmati gandum. Gandum yang awalnya dikonsumsi 

langsung ternyata dapat dilumat bersama air sehingga membentuk pasta. Pasta 

yang dimasak diatas api kemudian mengeras dan dapat disimpan beberapa hari. 

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu menjadi bakery. Ini 

membutuhkan dukungan dari toko bahan roti.  

Di Semarang, persaingan ritel cukup besar dalam hal harga. 

Persaingan harga berbeda hanya 100 hingga 500 rupiah, tetapi itu yang 

membuat pelanggan membandingkan harga di toko satu dengan toko lain. 

Salah satu toko bahan roti di Semarang adalah toko roti Serba Sari, 
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yangmerupakan sebuah ritel yang mencoba memenuhi kebutuhan para 

konsumen pembuat roti manis, kering, basah, dan lain sebagainya. Tentunya 

dengan pelayanan yang memuaskan  akan membuat pelanggannya semakin 

bertambah. 

Alasan dipilihnya toko bahan roti Serba Sari sebagai obyek pada 

penelitian ini  karena dengan munculnya banyak pesaing dan membutuhkan 

adanya kualitas pelayanan terbaik kepada konsumen, dan dapat memenangkan 

persaingan bisnis. Jika seorang konsumen merasa tidak puas, maka ia akan 

dengan mudah berpindah ke toko lain, mengeluh kepada kerabat dan teman-

teman sehingga dapat juga menimbulkan citra buruk toko tersebut kepada 

kerabatnya, dan yang paling adalah ia tidak akan pernah kembali ke toko 

tersebut.  

Alasan dilakukannya identifikasi layanan pada usaha ritel adalah 

karena layanan merupakan hal yang paling penting dalam setiap bisnis 

termasuk bisnis usaha ritel di Toko Bahan Roti Serba Sari, dengan adanya 

layanan yang baik dimata pelanggan maka akan semakin meningkatkan 

kepuasan konsumen pada toko tersebut. 

Toko Serba Sari harus memperhatikan layanannya kepada pelanggan, 

dan harus bisa membuat pelanggan menjadi loyal terhadap Toko Serba Sari. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi layanan Toko Serba 

Sari dengan judul “IDENTIFIKASI USAHA RITEL TOKO BAHAN ROTI 

SERBA SARI MENURUT PELANGGAN” 
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1.2. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

“Bagaimana identifikasi layanan usaha ritel Toko bahan roti Serba 

Sari menurut pelanggan?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

         Sedangkan tujuan penelitiannya adalah: ”Untuk mengidentifikasi 

layanan yang diberikan usaha ritel Toko bahan roti Serba Sari kepada 

pelanggan”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap ilmu manajemen, khususnya manajemen pemasaran 

di dalam mengembangkan ilmu di bidang tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Toko 

Serba Sari untuk meningkatkan jumlah pelanggannya dimasa mendatang 

terkait dengan kualitas pelayanannya. 

 

 

 




