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E

conomic development in Indonesia in recent years is pretty good. This can
be reflected in the high volume of retail trade in Indonesia in 2001 which is
around 156 trillion rupiah. Competition to gain the market share pie arises.
Moreover, the competition between traditional stores and modern stores likewise the
traditional markets to modern markets are getting tighter. This paper attempts to
examine the influence of the existence of modern stores on traditional stores, and the
reasons that marginalized traditional stores in this competition. Furthermore it also
examines the system of dissemination of information among levels of retail distribution
of goods that provide a significant influence on the performance of retail stores.
Distribution center, which is one component in improving the performance of retail
stores, is also discussed in this paper. Few strategies that could be considered to improve
the performance of traditional stores to win the competition with modern stores are
proposed at the end of this paper.
1.

Pendahuluan
Bantul, salah satu kabupaten di Propinsi
D.I. Yogyakarta dengan penduduk berjumlah lebih
dari satu juta jiwa merupakan pasar potensial
untuk usaha ritel. Diperkirakan masyarakat Bantul
dalam setahun menghabiskan lebih dari 500
milyar untuk belanja kebutuhan sehari‐hari.
Sehingga potensi pasar yang besar ini diperebut‐
kan oleh berbagai tipe pasar atau toko, dari toko
tradisional sampai mini market modern.
Sejak tahun 2000, pasar Indonesia mulai
diperkenalkan dengan bentuk mini market
modern yang dikelola secara terintegrasi yang
disebut toko berjaringan (corporate chain store).
Pertumbuhan toko berjaringan sangat pesat di
beberapa tahun belakangan ini. Pangsa pasar toko

berjaringan meningkat dari 5% di tahun 2001
menjadi 21.1% di tahun 2011. Supermarket dan
hypermarket stabil di sekitar 20%. Sedangkan
pangsa pasar toko tradisional menurun dari 74.8%
menjadi 58.3% di tahun 2011. Disini terlihat toko
berjaringan di Indonesia yang jumlahnya sekitar
11 ribu menggeser dominasi toko tradisional yang
jumlahnya lebih dari 1.9 juta unit (2008).
Jika dihitung secara nasional pangsa pasar
yang dikelola sebuah toko berjaringan sama
dengan pangsa pasar untuk 43 toko tradisional.
Sehingga jika setiap tahun terjadi penurunan
jumlah toko tradisional maka setiap pendirian
toko berjaringan baru berpotensi menggeser 43
toko tradisional. Sedangkan di Bantul diperkira‐
kan ada sembilan ribu toko tradisional yang
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berpotensi tutup jika kalah bersaing dengan toko
berjaringan.
Tulisan ini mencoba menawarkan suatu
sistem pengembangan toko tradisional yang telah
lama ada di Kabupaten Bantul untuk bisa mening‐
kat kemampuannya sehingga bisa bertahan dalam
menghadapi persaingan pasar. Tulisan ini juga
memaparkan beberapa hasil penelitian yang
berhubungan dengan pengembangan toko
tradisional dalam menghadapi persaingan pasar.
Dimulai dengan menampilkan hasil peneli‐
tian tentang pengaruh pendirian toko berjaringan
terhadap toko‐toko kelontong disekitarnya.
Kemudian pengaruh bentuk pengelolaan perse‐
diaan pada sistem toko kelontong berjaringan dan
diakhiri dengan pengembangan sistem distribusi
untuk toko kelontong dengan studi kasus
Kabupaten Bantul.
2.

Pengaruh Toko Berjaringan terhadap Toko
Tradisional [1].
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa
dampak keberadaan toko berjaringan terhadap
toko swadaya dan toko tradisional. Analisa pada

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan
retail service quality antara toko berjaringan, toko
swadaya serta toko tradisional kemudian mem‐
bandingkan melakukan penelitian dampak
keberadaan toko berjaringan terhadap toko
swadaya dan toko tradisional dengan parameter
omset penjualan bulanan.
Beberapa istilah yang dipakai dalam tulisan
ini adalah: Toko Tradisional seperti warung, kedai,
depot dan kios pasar, adalah perorangan yang
melakukan penjualan berbagai keperluan sehari‐
hari pada suatu tempat. Toko Swadaya, adalah
minimarket yang dimiliki/dikuasai seseorang
sebagai pimpinannya untuk melakukan penjualan
berbagai macam barang, pada kategori ini
pengusaha lebih bebas dalam menentukan
kebijaksanaan dan strategi pemasarannya Toko
Berjaringan (corporte chain store), adalah
sejumlah mini market yang tersebar di berbagai
tempat dan dimiliki/dikuasai oleh sekelompok
orang/perorangan, perusahaan atau koperasi
untuk melakukan penjualan barang‐barang
dengan jenis dan cara/sruktur distribusi yang
sama [2].

Gambar 1. Grafik Performa Toko Berjaringan (Corporate Chain Store), Toko Swadaya
(Independent Store) dan Toko Tradisional (Tradisional Store).
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Jika dianalisa performa toko berjaringan,
toko tradisional dan toko swadaya dari berbagai
aspek yang berhubungan dengan tingkat ke‐
puasan konsumen maka Gambar 1 menunjukkan
perbandingan ketiganya. Perbedaan performa
juga didukung dengan analisa dengan menggu‐
nakan grafik. Terlihat bahwa toko berjaringan
(mean 4,01 dan standar deviasi 0,39) memiliki
performansi lebih tinggi sedikit dibanding toko
swadaya (mean 4,00 dan standar deviasi 0,40)
yang berarti bahwa performansi toko berjaringan
dengan toko swadaya hampir sama. Akan tetapi
pada aspek kebersihan, papan pengumuman
harga, pelayanan retail, kecepatan pelayanan,
penanganan komplain, pelayanan return kritik
dan saran, cara pemecahan masalah dan kartu
member pada toko swadaya memiliki skor yang
lebih tinggi dibandingkan dengan toko berja‐
ringan. Dalam hal ini toko tradisional memiliki
performa yang paling rendah pada semua aspek.
Sedangkan pengaruh perubahan omset
karena keberadaan toko berjaringan ditunjukkan

pada gambar‐gambar berikut. Gambar 2 sampai 4
menunjukkan penurunan omset penjualan toko
tradisional yang berada disekitar toko berjaringan
yang baru didirikan. Gambar panah menunjukkan
saat toko berjaringan tersebut berdiri. Secara
berturut‐turut toko tradisional yang diteliti
berada di Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.
Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat
bahwa omset pada toko tradisional setelah
berdirinya toko berjaringan cenderung memiliki
nilai omset pendapatan yang menurun. Pening‐
katan omset terjadi musiman pada saat bulan
romadhon, tetapi dengan tingkat penjualan yang
lebih rendah daripada periode sebelumnya.
Sedangkan pengaruh adanya toko berja‐
ringan terhadap toko swadaya seperti ditunjukkan
pada Gambar 5, tidak menunjukkan perubahan
omset yang besar. Hanya terjadi penurunan
omset sesaat kemudian diikuti dengan naiknya
omset penjualan pada periode berikutnya.

Gambar 2. Grafik Perubahan Omset Penjualan Toko Tradisional di Bantul
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Gambar 3. Grafik Perubahan Omset Penjualan Toko Tradisional di Kulon Progo

Gambar 4. Grafik Perubahan Omset Penjualan Toko Tradisional di Sleman

Gambar 5. Grafik Perubahan Omset Penjualan Toko swadaya
Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No.2. Agustus 2012

1726

Bantul Mart, Sebuah Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Toko Tradisional

3.

Sharing Informasi [3]
Pada pemaparan di atas terlihat toko
berjaringan mempunyai performa yang tinggi, hal
ini didukung oleh Supply Chain Management yang
baik. Banyaknya cabang minimarket yang
bernaung di bawah perusahaan besar maupun
kecil menjadikan koordinasi menjadi suatu hal
yang krusial. Karena itulah information sharing
menjadi sangat penting. Information sharing
dianggap sebagai dasar dari efektifnya koordinasi
suatu supply chain. Saat ini information sharing
tidak hanya dilakukan di internal perusahaan, tapi
juga internal supply chain yang terdiri dari
konsumen, ritailer, distributor, pedagang grosir,
manufaktur, dan supplier. Information sharing
dilakukan antara manufaktur dengan distributor
dan supplier, distributor dengan riteler, riteler
d e n ga n s u p p l i e r , d a n s e b a ga i nya . Pa d a
minimarket, terdapat 3 tipe information sharing,
yaitu full information sharing, partial information
sharing, dan no information sharing. Partial
information sharing dikelompokkan lagi menjadi
2 tipe yaitu inventory information sharing dan
sales information sharing. Information sharing
tersebut dilakukan antara minimarket dengan
supplier tingkat 1. Supplier tingkat 1 adalah
supplier yang berhubungan langsung dengan
perusahaan yang diacu.
Pada dasarnya, terdapat perbedaan
performansi Supply Chain Management (SCM)
antara toko berjaringan dengan toko swadaya.
Bisa dikatakan demikian karena Supply Chain
Management pada toko berjaringan telah dikelola
dengan baik, misalnya terdapat bagian dalam
perusahaan toko berjaringan yang khusus
mengurusi masalah SCM. Sedangkan pada toko
swadaya, SCM belum begitu menjadi hal yang
difokuskan oleh pemiliknya. Manajemen pasokan
dilakukan secara konvensional dan berdasarkan
naluri bisnis pemilik.
Karena pentingnya information sharing,
perlu dilakukan analisa mengenai pengaruhnya
terdapat performansi SCM toko‐toko tersebut.

Perlu dilakukan analisa apakah information
sharing merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan performansi SCM toko berjaringan
berbeda dengan toko swadaya.
Pada penelitian ini ada empat model
information sharing yang disimulasi performanya
yaitu:
1. Full sharing information
2. Sales information sharing
3. Inventory information sharing
4. No information sharing
Secara keseluruhan performa empat
model minimarket yang diukur dari hasil simulasi
dengan mengukur:
1. Inventori harian produk di gudang minimarket
2. Inventori harian produk di display minimarket
3. Shortage produk
4. Modal tertahan di minimarket
5. Supply produk
Berikut gambaran hasil simulasi dengan
mengukur jumlah inventori harian produk di
display minimarket
Dari keempat grafik inventori harian
produk di display toko di atas, masing masing
model memiliki tren yang berbeda satu sama lain.
Nilai variabel tersebut pada model toko full
information sharing sangat fluktuatif namun tidak
pernah mendekati angka nol. Sedangkan pada
model inventory information sharing, nilai
variabel tersebut membentuk tren dengan
periode yang cukup panjang namun di setiap akhir
periode nilai variabel nyaris nol atau out of stock.
Pada model sales information sharing, kapasitas
display minimarket hampir selalu terisi penuh.
Sedangkan pada model no information sharing,
nilai variabel inventori memiliki tren yang terus
menurun pada periode yang lebih pendek dan
tren yang terus meningkat pada periode yang
lebih panjang.
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a. Full information sharing

b. Partial information sharing – inventory information

c. Partial information sharing – sales information

d. No information sharing
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Kemudian kelima hasil performa empat
model minimarket dihitung dengan Analytical
Hierarcy Process, didapat peringkat minimarket
dengan performa Supply Chain Management
terbaik adalah :
1. Full sharing information
2. Inventory information sharing
3. No information sharing
4. Sales information sharing
4.

Pusat Distribusi [4]
Guna mendukung berfungsinya full
information sharing pada toko dibutuhkan se‐
buah distribution center untuk mengintegrasikan

toko tersebut. Kemudian diketahui hasil sebuah
riset didapat bahwa pertumbuhan ritel atau
antara tahun 2005 sampai tahun 2006 untuk toko
berjaringan sebesar 23%/tahun; sedang untuk
toko tradisional seperti sekitar 9,6%/tahun.
Data tersebut memberi gambaran bahwa
laju pertumbuhan toko berjaringan lebih besar
dibanding toko tradisional. Dengan pertumbuhan
yang lebih rendah, diperlukan bantuan untuk:
membentuk jaringan, manajemen dan penyem‐
purnaan tata kelola agar toko mandiri dapat
bersaing dengan toko berjaringan.
Secara makro yang mempengaruhi
perkembangan industri ritel [5] ada tiga faktor
seperti pada Gambar 8.

Gambar 7. Perbandingan Performa Supply Chain Management pada Model Minimarket

Faktor Ekonomi

Faktor Demografi

Faktor Sosial Budaya

Peningkatan Pendapatan
Per Kapita

Peningkatan Jumlah
Penduduk

Perubahan Gaya Hidup
Kebiasaan Belanja

Sikap/Cara Pandang Tertentu
Peningkatan Kebutuhan
Mendorong Kebutuhan Toko
Mandiri/Ritel
Kebutuhan Pusat Distribusi
Gambar 8. Diagram Faktor – Faktor yang Berpengaruh dalam Industri Ritel
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Meskipun demikian pertumbuhan ritel
khususnya toko tradisional yang lebih rendah
dibanding toko berjaringan karena beberapa hal,
antara lain [5]:
a. Sistem pelayanan terhadap pelanggan yang
cenderung monoton.
b. Ketersediaan, variasi dan lengkapnya barang
yang dijual belum memenuhi keinginan
pelanggan.
c. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbe‐
lanja. Konsumen saat ini menginginkan tempat
berbelanja yang nyaman, dekat dengan lokasi
tempat tinggal/mudah dicapai, ragam barang
yang bervariasi dan sekaligus dapat digunakan
sebagai tempat rekreasi.
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, dapat
dilakukan langkah antisipasi agar toko mandiri
dapat bertahan, yaitu dengan:
a. Memperbaiki tata kelola dan manajemen.
b. Memperbaiki sistem pelayanan.
c. Melengkapi ketersediaan dan variasi barang
yang dijual.
d. Memahami dan mengikuti selera dan perilaku
pelanggan.
Dalam hal ini diperlukan suatu kerjasama
diantara toko tradisional untuk membentuk
jaringan distribusi, yang dikelola oleh pusat
distribusi. Sistem ini akan memberi beberapa
keuntungan antara lain:
a. Ada jaminan pasokan barang, dengan kualitas
dan kuantitas yang terjaga.
b. Standar harga barang dapat dijaga.
c. Ketersediaan dan variasi barang dapat
dipenuhi.
Dengan demikian suatu pusat distribusi
sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja
toko‐toko mandiri yang diharapkan dapat

bersaing dengan ritel/minimarket berjaringan.
Berdasarkan pendapat [6] bahwa semakin banyak
lokasi persediaan barang (inventory) tersedia,
akan semakin meningkatkan safety inventory.
Berdasarkan uraian tersebut, maka semakin
banyak lokasi pusat distribusi (sebagai penyedia
barang dari produsen) akan semakin mening‐
katkan jaminan pasokan produk (barang) ke toko
mandiri.
Apabila dikaitkan dengan sistem distribusi,
keberadaan suatu pusat distribusi dapat mengu‐
rangi biaya transportasi. Apabila tidak ada pusat
distribusi biaya tranportasi kembali dari ritel‐ritel
kelokasi supplier lebih tinggi, kehadiran suatu
pusat distribusi dapat mereduksi biaya suatu
rantai pasok terutama jika lokasi supplier sangat
jauh dari ritel. Keberadaan sebuah pusat distribusi
pada suatu sistem rantai pasok memberi dampak
ekonomis karena terjadi penghematan biaya
transport barang, supplier hanya mengirim
barang dalam jumlah besar ke pusat distribusi,
sedang pusat distribusi yang akan menghantar ke
toko/ritel [6]. Adanya suatu pusat distribusi, juga
akan memberi beberapa keuntungan, antara lain
[5]:
1. Dapat melakukan peramalan penjualan yang
akurat. Ketika toko‐toko mandiri mengkombi‐
nasikan semua ramalan toko dan memutuskan
untuk menggunakan satu pusat distribusi yang
sama, hal ini lebih akurat dibandingkan
meramalkan kebutuhan barang dagangan
untuk masing‐masing toko mandiri.
2. Pusat distribusi memungkinkan toko mandiri
membawa jumlah barang dagangan lebih
tepat ke tokonya, dan menginvestasikan per‐
sediaan lebih rendah dalam sistem jaringan.
3. Mudah menghindari kehabisan atau kelebihan
persediaan dibeberapa toko tertentu, karena
barang dagangan bisa dipesan pada pusat
distribusi bila dibutuhkan.
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Sehingga untuk meningkatkan tingkat
ketersediaan barang di sebuah toko ritel diper‐
lukan dukungan sebuah pusat distribusi yang
mempunyai karakter jaringan sebagai berikut:
1. Pusat distribusi sebagai store inventory, fungsi
penghantaran dari suplier ke ritel ditangani
pusat distribusi.
2. Suplier tidak langsung mengirim barang ke
ritel, tetapi melalui pusat distribusi.
3. Jaringan ritel terbagi ke regional geografis,
sehingga perlu ada pusat distribusi yang
mengelola.
4. Transport cost diharapkan dapat lebih ditekan
lebih rendah.
5. Transaction time antara supplier dan retailer
diturunkan sehingga bisa menaikkan efisiensi
waktu transaksi.
Bentuk jaringan dengan pusat distribusi dapat
dilihat pada Gambar 9.

4.

Bantul Mart
Melihat perkembangan perdagangan
kebutuhan sehari‐hari masyarakat dimana terjadi
pergeseran pangsa pasar dari toko tradisional ke
toko berjaringan maka diperlukan suatu langkah‐
langkah untuk meningkatkan kemampuan toko
tradisional menghadapai persaingan pasar ini.
Beberapa langkah yang diperlukan antara lain:
1. Meningkatkan performa toko tradisional
dalam melayani konsumen dengan memper‐
hatikan beberapa kelemahan toko tradisional.
2. Membentuk kerjasama antara toko tradisional
dengan pusat distribusi sehingga bisa men‐
jamin pasokan produk dengan lancar.
3. Membentuk suatu brand name yang kuat
sehingga bisa meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap toko tradisional. Salah
satu alternatif brand name tersebut adalah
”Bantul Mart”.

Pusat
Distribusi

Supplier

Ritailer

Gambar 9. Jaringan dengan Pusat Distribusi
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Beberapa manfaat juga bisa didapat
dengan startegi ini antara lain:
1. Nilai tambah yang berasal dari transaksi yang
nilainya puluhan milyar rupiah bisa dinikmati
oleh masyarakat Bantul.
2. Besarnya pasar di Kabupaten Bantul berpo‐
tensi untuk menumbuhkan produk‐produk
khas Bantul atau produk‐produk umum yang
diproduksi di Bantul. Produk tersebut dapat
dipasarkan melewati jaringan pemasaran
toko‐toko Bantul Mart.
3. Pengembangan dan produksi produk akan
menghasilkan multi player effect terhadap
industri kecil di Bantul. Serta dapat menu‐
runkan tingkat pengangguran di Bantul.
4. Brand name ”Bantul Mart” akan mening‐
katkan kepercayaan masyarakat Bantul akan
kemampuan mengembangkan dan mengelola
pasar sendiri.

Kesimpulan
1. Berdirinya toko berjaringan pada beberapa
tempat di Propinsi Yogyakarta memberikan
dampak penurunan omset penjualan terha‐
dap toko tradisional. Sedangkan dampak
terhadap toko swadaya tidak begitu kelihatan.
2. Tingkat perfornace toko berjaringan dan toko
swadaya hampir sama, sedangkan untuk toko
tradisional lebih rendah dari keduanya. Hal ini
yang menyebabkan toko tradisional menurun
omsetnya.
3. Model full information sharing seperti yang
dilakukan oleh toko berjaringan menghasilkan
performa secara keseluruhan paling tinggi jika
dibanding dengan model yang lain.
4. Pusat distribusi sebagai bagian dari sistem
supply chain diperlukan untuk mengintegra‐
sikan antara supplier dan retailer dengan
model full information sharing.
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