
Pertemuan ke-4

Manajemen Toko Ritail

Sumber  : Dr. Sopiah dan Syihabudhin, SE, MSs, Arisbudi , dan sumber lainnya



A. Mengelola Image Toko

■ Setiap toko pasti memiliki image toko, yang 
menggambarkan ‘seperti apa‘ toko tersebut di 
mata konsumen. 

■ Sehingga tidak heran, dalam prakteknya 
dijumpai toko dengan image :
 Mahal (contohnya …………….?)
 Murah (contohnya …………….?)
 Kelas atas (contohnya …………….?)
 Yaman, lega…puas (contohnya …………….?)
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■ Image toko ritail dapat dibentuk melalui :
 Harga yang ditetapkan
 Pelayanan yang diberikan
 Kualitas produk yang disediakan
 Kelengkapan produk yang disediakan
 Lokasi dan Tata ruang yang dipilih
 Cara pembayaran yang dapat dilakukan
 dll
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B. Mengelola Lokasi Toko

■ Faktor yang dipertimbangkan
 Lalu lintas orang dan kendaraan
 Fasilitas parkir dan fasilitas umum lainnya
 Trasportasi umum
 Situasi persaingan
 Keadaan fisik lokasi
 Keamanan
 Penerimaan masyarakat
 Fleksibilitas pengembangan usaha
 Perijinan dan masalah formal lainnya
 Pasar
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C. Mengelola Merchandising

■ Merchandising dapat diartikan sebagai seni dan 
ilmu dalam mengelola merchandise sehingga 
dalam pendistribusiannya mencapai 7T :
 Tepat produk
 Tepat waktu
 Tepat tempat
 Tepat harga
 Tepat jumlah
 Tepat kualitas
 Tepat cara menjualnya
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D. Mengelola Merk / Nama Toko

■ Ciri Merk/Nama Toko yang baik
 Simpel, dalam arti mudah pendek, dibaca, mudah 

diucapkan, mudah diingat
 Memiliki komposisi (warna, huruf, icon, yang menarik)
 Tidak bernada sumbang
 Relevan dengan produk/usahanya
 Belum digunakan oleh Toko lain
 Menggambarkan citra toko yang baik
 dll
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D. Mengelola Merk / Nama Toko

■ Manfaat memiliki Merk/Nama Toko yang baik
 Membangun citra/image toko
 Membangun hubungan dan loyalitas konsumen
 Membedakan dengan toko ritel/pesaing
 Mempengaruhi konsumen
 Memudahkan membuat berbagai kebijakan 

pemasaran, karena milik sendiri  kontrol lebih 
besar/independen

 Memudahkan promosi dan kegiatan pemasaran 
lainnya
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E. Mengelola Harga

■ Berkaitan dengan strategi harga
■ Berkaitan dengan citra dan kualitas
■ Berkaitan dengan pelanggan
■ Berkaitan dengan kondisi persaingan
■ Berkaitan dengan tujuan penetapan harga

 Pembentukan citra
 Percepatan penjualan
 Promosi
 Perlindungan dari pesaing
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F. Mengelola Promosi

■ Berkaitan dengan media yang akan digunakan
■ Berkaitan dengan frekuensi
■ Berkaitan dengan kondisi pelanggan
■ Berkaitan dengan kondisi persaingan
■ Berkaitan dengan tujuan promosi

 Mengenalkan
 Mengingatkan
 Memberitahu
 Membantah, dll
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G. Mengelola Atmosfer/Suasana Toko

■ Berhubungan dengan desain toko
■ Perencanaan (lokasi dan layout) toko
■ Komunikasi visual
■ Penyajian mercahndise
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H. Mengelola Pelayanan

■ Customer Service, dengan penekanan pada 
pramuniaga (kasir dan SPG) dan tenaga yang 
melayani secara on-line bila ada
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I. Mengelola SDM

■ Penerimaan, pemeliharaan, dan pemberhentian
■ Melalui Orientasi
■ Melalaui Pelatihan (Tekknis dan Antarpribadi)



J. Mengelola Dengan Teknologi Inf.

■ Pemanfaatan MOS (Merchandise Optimization 
System) untuk pengelolaan barang dagangan

■ Pemanfaatan EAS (Electronic Article 
Surveillance) dan RF (Radio Frequency) EAS 
untuk meminimumkan kehilangan barang tanpa 
mengunci barang dagangan di lemari

■ Pemanfaatan CCTV
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K. Mengelola / Optimasi Traffic

■ Penjualan = 
traffic x % Closing Ratio x Average Check

■ Traffic = Derajat keramaian
■ % Closing ratio = ratio jumlah pengunjung yang 

bertransaksi dengan total traffic yang datang ke 
toko

■ Average Check = Total pembelian per transaksi
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L. Mengelola Keluhan Pelanggan

■ Pada prinsipnya pelanggan akan melakukan 
evaluasi, ketika ada sesuatu yang ‘kurang’ 
meski hanya sedikit dari baru terjadi sekali…
tidak pernah melakukan evaluasi bila semua 
lancar

■ Bisa terjadi karena, bermasalah dengan 
pelayanan, barang yg dibeli, suasana toko, 
sarana pendukung, cara pembayaran, dll
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L. Prosedur Mengelola Keluhan 
Pelanggan

■ Dengarkan dengan baik, tanpa mencoba menginterupsi
■ Memohon maaf
■ Coba dibahas dengan merujuk pada kesepakatan
■ Tanya, kumpulkan dan evaluasi semua data yang 

relevan
■ Coba untuk membuat kesepakatan
■ Bertindak secepat mungkin
■ Sampakan bagaiman agar kesalahan serupa tidak 

terjadi lagi
■ Menindaklanjuti kesepakatan secepatnya
■ Lakukan evaluasi menyeluruh
■ Tetap waspada pada oknum pelanggan
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