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ABSTRAK 

Pengetahuan dan wawasan pengelola BUMDes-Mart Desa Sokong Kecamatan 
Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam mengelola bisnis ritel masih terbatas, sehingga 
mereka masih melakukannya dengan “ala kadarnya” saja tanpa memerhatikan prinsip-
prinsip pengelolaan bisnis ritel modern. Selain itu, pengelola BUMDes-Mart Desa Sokong 
belum mampu menyusun strategi bisnis ritel yang bisa memandu bisnis mereka untuk 
memperoleh keunggulan bersaing. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola BUMDes-Mart Desa Sokong 
dengan mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ritel modern, dan menerapkannya 
dalam pengelolaan BUMDes-Mart serta membantu mereka menyusun strategi bisnis ritel.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi pengelola BUMDes Mart Desa 
Sokong dilakukan dengan memberi penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi 
langsung antara tim pengabdi sebagai narasumber dengan khalayak sasaran. Materi yang 
disampaikan meliputi: 1) pengertian bisnis ritel; 2) bauran pemasaran ritel; 3) keunggulan 
bersaing yang berkelanjutan; 4) memotivasi karyawan ritel; dan 5) aspek manajemen 
keuangan bisnis ritel 

Pencapaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) 
meningkatnya wawasan khalayak sasaran terkait dengan manajemen ritel; 2) 
meningkatnya pemahaman khalayak sasaran tentang pentingnya menerapkan 
manajemen ritel dalam pengelolaan usaha; dan 3) meningkatnya pemahaman khalayak 
sasaran mengenai strategi bisnis ritel. 
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ABSTRACT 

Knowledge and insight into the management of BUMDes Mart in Sokong Village, 
Tanjung Subdistrict, North Lombok Regency in managing retail business is still limited, so 
they still do it "perfunctorily" without paying attention to the principles of modern retail 
business management. In addition, the manager of Sokong Village BUMDes Mart has not 
been able to developed a retail business strategy that can guide their business to gain 
competitive advantage. The community service activities are aimed at increasing the 
knowledge and insights of the management of BUMDes Mart Sokong Village by 
introducing the principles of modern retail management, and applying them to the 
management of BUMDes Mart and helping them develop a retail business strategy. 

Community service activities for the managers of the Sokong BUMDes Mart 
Village are carried out by giving counseling in the form of lectures and direct discussions 
between the service team as resource persons and the target audience. The material 
presented includes: 1) understanding of retail business; 2) retail marketing mix; 3) 



sustainable competitive advantage; 4) motivating retail employees; and 5) financial 
management aspects of the retail business 

The achievement of the results of community service activities are: 1) increased 
insight into the target audience related to retail management; 2) increasing 
understanding of the target audience about the importance of applying retail 
management in business management; and 3) increasing understanding of the target 
audience regarding the retail business strategy. 
 

PENDAHULUAN 

Ritel atau eceran (retailing) merupakan bagian dari kegiatan penjualan barang 

maupun jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri. Secara 

umum ritel dianggap sebagai kegiatan menjual produk-produk di toko. Padahal, dalam 

kenyataannya ritel juga bisa saja menyediakan layanan jasa pengantaran (delivery 

services) ke konsumen. 

Sehubungan dengan kegiatan yang dilakukannya, Utami (2010:5) menyatakan 

bahwa ritel merupakan kegiatan yang berupaya memecah barang atau produk yang 

dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan 

massal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan 

kebutuhan. 

Salah satu kunci keberhasilan bisnis ditentukan oleh kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen pada segmen pasar yang dilayani secara lebih baik 

dibandingkan kompetitor. Segmen pasar ritel bukan merupakan suatu tempat khusus 

dimana para pembeli dan penjual bertemu, melainkan sebagai kumpulan konsumen yang 

memiliki kebutuhan-kebutuhan yang relatif sama. Untuk itu, sekelompok peritel akan 

menggunakan format ritel yang sejenis untuk melayani kebutuhan konsumen tersebut. 

Pasar sasaran yang dilayani oleh bisnis ritel lazimnya ditetapkan berdasarkan beberapa 

faktor seperti demografis, geografis  dan psikografis. Penetapan pasar sasaran menjadi 

syarat penting guna menentukan strategi bauran pemasaran ritel.  Bauran pemasaran ritel 

adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, lokasi, personalia, promosi dan 



presentasi atau tampilan-untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir yang 

menjadi target pasar. 

Fenomena beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan pesat 

dalam bisnis ritel sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah ritel modern yang terus 

bertambah di beberapa kota di Indonesia. Kehadiran ritel modern seperti Indomaret, 

Alfamart, Alfamidi, MM Mart dan beberapa ritel modern lainnya telah turut memberi 

andil menggerus pangsa pasar bisnis ritel tradisional. Peritel modern itu tampak begitu 

agresif merambah pasar di kota-kota kecil bahkan hingga daerah pedesaan. 

Memerhatikan intensitas persaingan yang ada di bisnis ritel,  para peritel modern 

(khususnya Indomaret dan Alfamart) seolah-olah tidak peduli dengan jarak-kedekatan 

lokasi gerai antar-mereka. Bisa disaksikan bahwa dalam jarak kurang lebih 10 meter, 

konsumen dengan mudah bisa menemukan gerai Alfamart berhadapan dengan 

Indomaret.  

Kehadiran peritel modern (dalam hal ini Alfamart dan Indomaret) secara kasat 

mata dapat dilihat telah merambah hampir seluruh daerah di Pulau Lombok. Kedua ritel 

modern ini bisa dimiliki untuk diusahakan oleh perorangan melalui sistem waralaba atau 

franchise. Gerai Alfamart dan gerai Indomaret, keduanya bisa dijumpai berada di 

sepanjang jalan dan letaknya selalu berdekatan. Jika dicermati, walaupun letaknya 

berdekatan namun masing-masing gerai ramai dikunjungi pembeli. Situasi ini 

dimungkinkan terjadi karena kedua peritel modern (baik Indomaret ataupu Alfamart) 

menerapkan pola pemasaran yang hampir sama. Kedua peritel modern ini memiliki 

manajemen serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga mengena dihati 

konsumen. 

Kehadiran kedua ritel modern  ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi peritel 

tradisonal lainnya. Eksistensi Indomaret dan Alfamaret telah mengurangi pangsa pasar 



yang selama ini dilayani mereka. Konsumen yang sebelumnya berbelanja di toko 

kelontong mulai berpindah berbelanja ke Alfamart dan Indomaret. Kenyataan ini terjadi 

karena kedua peritel moder itu mampu melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya. 

Ragam produk yang selalu tersedia, antara lain seperti produk makanan, minuman, alat 

tulis, produk kecantikan, pulsa, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Lay out gerai 

yang serta memiliki display yang tertata rapi dan teratur, lantai yang bersih, 

pencahayaan yang terang dan umumnya dilengkapi pendingin suhu ruangan (AC). Situasi 

seperti in bukan lagi sekedar pesaing, tetapi telah memberi dampak pada kerugian yang 

signifikan karena berkurangnya pemasukan bagi ritel tradisional lainnya. 

Terkait paparan diatas, maraknya pembukaan gerai Indomaret dan Alfamart 

juga mulai merambah wilayah Kabupaten Lombok Utara. Namun, dengan tegas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara menolak kehadiran keduanya karena 

bertentangan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya adalah 

mengembangkan BUMDes-Mart yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa. 

Sebagai tindak lanjut implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Lombok Utara tersebut, pada tahun 2017 lima BUMDes-Mart dikembangkan 

masing-masing di Desa Pemenang Barat, Desa Sokong, Desa Anyar, Desa Gondang dan 

Desa Kayangan. BUMDes-Mart ini dipersiapkan sebagai salah satu unit usaha yang 

dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk fokus menjalankan usaha ritel modern. 

Keberadaannya diharapkan mampu mengganti peran Indomaret dan Alfamart, sehinga 

mau tidak mau BUMDes-Mart harus didesain sebagai bisnis ritel modern. 

  BUMDes-Mart Desa Sokong merupakan salah satu dari lima BUMDes-Mart yang 

dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. BUMDes-Mart Desa Sokong 

dikembangkan sebagai salah satu unit usaha BUMDes yang fokus menjalankan bisnis ritel 

modern. Sebagai unit usaha yang baru dikembangkan, beberapa masalah yang dihadapi 



adalah: (i) Pengelola BUMDes-Mart Desa Sokong belum memiliki wawasan yang luas 

mengenai pentingnya manajemen ritel dalam pengelolaan usaha; (ii) Pengelola BUMDes-

Mart Desa Sokong belum menerapkan manajemen ritel yang benar, selama ini 

pengelolaan dilakukan “ala kadarnya”; (iii) Pengelola BUMDes-Mart Desa Sokong belum 

menerapkan strategi bisnis ritel secara benar. 

Melihat situasi di atas, diperlukan upaya meningkatkan profesionalisme 

pengelola BUMDes Mart Desa Sokong melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk penyuluhan yang terkait dengan manajemen ritel. Melalui peyuluhan ini 

diharapkan pengelola BUMDes Mart Desa Sokong dapat mengelola bisnis ritel dengan 

cara yang lebih baik dari sebelumnya. 

METODE KEGIATAN 
 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan bagi 

pengelola BUMDes Mart Desa Sokong digambarkan ke dalam diagram alir sebagimana 

tampak pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
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Penjelasan dari masing-masing diagram alir diatas sebagai berikut: 

A. Persiapan 

Pada tahapan ini,  tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pra survey terhadap 

BUMDes Mart Desa Sokong  terkait pemasaran dan produk yang dijual. Berdasarkan 

temuan pada saat pra survey itu, tim kemudian menghubungi Kepala Desa Sokong 

untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masayarakat di 

wilayahnya.  Dalam kesempatan itu juga disepakati waktu dan tempat pelaksanaan 

kegiatan bersama para peserta, tim pengabdian selaku nara sumber. 

B. Penyusunan Proposal 

Pada tahapan ini, penyusuan proposal pengbdian kepada masyarakat didasarkan 

pada data yang diperoleh pada saat melakukan pra survey ke lokasi BUMDes Mart 

Desa Sokong. Proposal pengabdian kepada masyarakat memuat hal-hal yang terkait 

dengan ketua dan anggota tim pengabdi, serta jadwal pelaksanaan berikut materi 

yang disampaikan.  

C. Penyusunan Materi Penyuluhan 

Sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan, tim diberikan tugas  untuk 

menyusun materi yang disampaikan ke khalayak sasaran pada saat penyuluhan 

dilaksanakan.  

D. Pelaksanaan Penyuluhan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di gedung pertemuan banjar 

Dusun Prawira pada hari Minggu 29 Juli 2018. Jumlah yang hadir sebanyak 20 orang. 

Kegiatan utama di fokuskan pada penyampaian materi serta tanya jawab dan diskusi 

terkait dengan pengelolaan BUMDes Mart.  

E. Penyusunan Laporan Kegiatan 



Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan manajemen 

ritel bagi pegelola BUDes Mart Desa Sokong beserta bukti pendukungnya 

didokumentasikan dan dituangkan  dalam laporan pengabdian kepada masyarakat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penyuluhan ini memberikan beberapa materi yang terkait dengan upaya untuk 

meningkatkan profesionalisme pengelola BUMDes Mart dalam mengelola usahanya 

sehingga perlahan-lahan bisa sejajar dengan bisnis ritel modern lainnya. Materi yang 

disampaikan oleh pengabdi dapat diterima, dicerna, dan dipahami khalayak sasaran 

dengan baik.  

Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar pengelola BUMDes Mart Desa 

Sokong cenderung mengabaikan keragaman barang dagangan yang dijual di gerai 

BUMDes Mart. Ketika melakukan pembelian barang untuk persediaan seringkali hanya 

memperhatikan diskon yang diberikan oleh supplier daripada kebutuhan konsumen. 

Setelah mengikuti penyuluhan, mereka memahami bahwa keragaman barang yang dijual 

harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Sehingga pembelian yang terkait dengan 

penyediaan barang tersebut betul-betul terarah. 

Hal yang terungkap dalam sesi diskusi yang berlangsung adalah rendahnya 

pemahaman pengelola BUMDes Mart Desa Sokong tentang arus kas. Padahal pengelolaan 

aliran dana tunai merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis ritel. Setelah mengikuti 

penyuluhan, pengelola BUDes Mart memperoleh pemahaman bahwa kesuksesan bisnis 

ritel sangat tergantung pada ketersediaan dan keragaman barang dagangan. Apabila 

aliran dana tunai tidak terencana dengan baik, maka peritel tidak akan mampu menjamin 

ketersediaan barang dagangan bagi pelanggannya. 

Profesionalisme dalam mengelola BUMDes Mart Desa Sokong merupakan 

keniscayaan jika menginginkan BUMDes Mart mampu sejajar dan memiliki pola 



pengelolaan ritel modern.  Mudzakkir dan Suharso (2015) menyebutkan beberapa ciri-ciri 

ritel modern sebagai berikut:  

(i) Selalu memiik prediksi yang cermat terhadap potensi pembeli 

Dalam keputusan pemilihan lokasi, peritel juga harus mempertimbangkan potensi 

pembeli pada lokasi tersebut. potensi pembeli dapat dilihat dari perspektif 

kuantitas atau jumlah pembeli potensial dan perspektif kualitas atau kemampuan/ 

daya pembeli potensial. 

(ii) Mengelolaan bisnis barang dagangan dengan terarah 

Pengelolaan barang dagangan yang terarah harus disesuaikan dengan segmen 

pasar yang dilayani dan hal ini akan berimplikasi terhadap strategi bauran ritel yang 

akan ditetapkan oleh peritel yang memiliki paradigma pengelolaan ritel modern. 

(iii) Melakukan seleksi merk dengan ketat 

Ritel modern sering kali mematok untuk menyiapkan merek-merek produk barang 

dagangannya yang mempunyai pangsa pasar yang cukup besar (biasanya merek-

merek yang mempunyai peringkat lima teratas dalam hal penguasaan pangsa 

pasar). Hal ini memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal penyediaan merek-merk 

favorit pelanggan. 

(iv) Melakukan seleksi yang ketat terhadap pemasok 

Pemasok yang baik akan memperhatikan kualitas barang dagangan, kesinambung-

an pengiriman untuk menjaga ketersediaan barang dagangan di toko, maupun 

mekanisme pembayaran barang dagangan. 

(v) Melakukan pencatatan penjualan dengan cermat 

Paradigma ritel modern mensyaratkan untuk melakukan pencatatan dengan 

cermat berangkat dari pemikiran bahwa bisnis ritel adalah bisnis yang sangat detail 

dan hanya memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Paradigma ritel modern 



melakukan pencatatan penjualan dengan cermat bahkan dengan bantuan software 

yang memungkinkan melakukan pencatatan ribuan transaksi setiap harinya. 

(vi) Melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk 

Melalui evaluasi keuntungan per produk, peritel dapat mengklasifikasikan mana 

produkproduk yang tergolong sebagai produk cepat laku (fast moving product) dan 

mana yang dikelompokkan sebagai produk yang kurang laku (slow moving product). 

(vii) Memiliki Arus kas yang terencana 

Perencanaan arus kas memegang peranan penting karena menentukan 

kelangsungan jumlah persediaan barang dagangan dalam jangka pendek. Pada 

retail modern perencanaan kas memperhatikan jumlah barang yang terjual 

sehingga mempermudah memperkirakan arus kas.  

(viii) Mengembangan bisnis yang terencana 

Pengembangan bisnis ritel modern lebih terarah karena melibatkan dana besar dan 

melibatkan pengelola yang professional dan memperhatikan perencanaan strategis 

perusahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan berjalan dengan 

baik dan lancar. Proses transfer pemahaman dengan khalayak sasaran tercapai dalam  

suasana  yang hangat dan menyenangkan. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna, 

dan dipahami peserta dengan baik. Jumlah peserta yang sebanding dengan jumlah tim 

pengabdi (5:20) menjadikan pelatihan ini menjadi lebih kondusif.  Kegiatan berlangsung 

lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para peserta dapat 

berkomunikasi dengan narasumber dengan baik. 

Sekaitan dengan tingginya antusiasme khalayak sasaran dalam mengikuti 

kegiatan penyuluhan diharapkan mendapatkan perhatian khusus, sehingga menjadi 



keberlanjutan kegiatan dalam bentuk pendampingan. Para peserta yang mengikuti 

penyuluhan diharapkan dapat berperan aktif sebagai pihak yang berkontribusi berbagi 

hal-hal yang diperoleh kepada pelaku usaha lain di wilayah mereka. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Tim pengabdi menyampaikan terimakasih kepada Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram serta Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Msyarakat Universitas Mataram yang telah mendanai 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hingga dapat terlaksana 

dengan baik sesuai kontrak pengabdian nomor: 1273/UN18/LPPM/2018. 

DAFTAR PUSTAKA 

Levy M, dan Weitz, A Barton (2004). Retailing Management, Edisi ke-5, New York : Mc 
Graw Hill, Irwin. 

Mudzakkir, Mohammad Fakhrudin, dan Suharso, Arin Anjar Puspitosari (2015). Buku Ajar 
Mata Kuliah Retailing, Program Studi Manajemen Universitas Kanjuruhan Malang. 

Subhash C Mehtaet , Ashok K. Lalwani, Soon Li Han (2000). Service quality in retailing: 
relative efficiency of alternative measurement scales for different product‐service 
environments. Retail and Distribution Management 

Utami, Christina, Widya, (2010). Manajemen Ritel. Strategi dan Implementasi Ritel 
Modern, Edisi ke-1, Jakarta: Salemba Empat. 

Utami, Christina, Widya, (2012). Manajemen Ritel. Strategi dan Implementasi Ritel 
Modern, Edisi ke-2, Jakarta: Salemba Empat. 

 


