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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dapat memberikan kontribusi yang 

sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia (Putra & Djazuli, 

2013).  UMKM merupakan kegiatan bisnis yang bergerak dibidang berbagai 

usaha dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa industri 

UMKM yang ada di Kabupaten Gresik tetap konsisten dalam melakukan promosi 

melalui pihak pengelola pemerintahan Kabupaten Gresik (Narto & Basuki, 2020). 

Berdasarkan data wawancara dari  Ida Indah Widayati, S.Sos. MM  selaku 

perwakilan dari DISKOPERINDAG, Pudak Galeri merupakan gerai atau toko 

yang disiapkan oleh pemerintahan Kabupaten Gresik untuk UMKM yang ingin 

menjual belikan produknya. Pudak Galeri juga merupakan tempat pariwisata yang 

menjual berbagai produk unggulan dari Kabupaten Gresik. Produk yang dijual di 

Pudak Galeri mulai dari kuliner khas Gresik seperti makanan khas, minuman 

khas, jajanan khas Gresik dan adapula kerajinan tangan khas Gresik, batik Gresik, 

dll. Pudak Galeri diresmikan oleh Bapak Bupati Gresik, Halim Radianto di hari 

ulang tahun Kabupaten Gesik yang ke-46. Pudak Galeri berada di Jl. Pahlawan 

bekas lahan parkir wisata Maliki Ibrahim. Pudak Galeri dibuka kurang lebih 1 

bulan  mulai tanggal 27 Februari 2020 kemudian ditutup tanggal 23 Maret 2020 

karena dampak pandemi Covid-19. 

 

Gambar 1. 1 Pudak Galeri 

Sumber: Dokumentasi Penulis 2021  
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Gambar 1. 2 Informasi ditutupnya Pudak Galeri 

Sumber: Dokumentasi Penulis 2021 

Adanya wabah COVID-19 dapat mengakibatkan beberapa sektor industri 

termasuk UMKM di Gresik juga mengalami dampak turunya penjualan (Narto & 

Basuki, 2020). Selama Pudak Galeri tutup tidak ada aktifitas sama sekali dan 

menjadi mangkrak tidak terawat. “Pudak Galeri akan dibuka kembali setelah 

keadaan COVID-19 menjadi normal kembali,” kata Ida, DISKOPERINDAG  

Untuk meningkatkan kembali antusias masyarakat dalam mengembangkan 

dan mengoptimalisasikan Pudak Galeri  perlu  adanya rancangan Visual 

Merchandising. Menurut Jain (2012) Visual Merchandising merupakan teknik 

menata barang yang semenarik (eye-catching) untuk ditujukan kepada konsumen. 

Visual Merchandising sering disebut sebagai “Silent Salesperson” yang dapat 

memberikan informasi melalui media visual (Bhalla & Anuraag, 2010). Visual 

Merchandising dapat mencuri perhatian konsumen untuk berhenti, melihat dan 

membeli produk tersebut. Visual Merchandising bukan hanya sekedar memajang 

produk di depan toko, namun dapat menentukan konsep penataan yang tepat 

sesuai dengan konsep yang ditentukan. Utami (2010) mengatakan bahwa 

konsumen pergi berbelanja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga 

untuk mencari hiburan.  

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang diatas, maka peneliti akan 

merancang Visual Merchandising pada Kawasan Pudak Galeri Gresik, dengan 
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bertujuan untuk menghidupkan kembali Kawasan Pudak Galeri pasca Pandemi 

Covid 19. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menghidupkan Kawasan Pudak Galeri Gresik pada pasca 

Pandemi Covid 19? 

2. Bagaimana visualisasi yang efektif untuk merepresentasikan solusi pada 

Kawasan Pudak Galeri Gresik pasca Pandemi Covid-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian berikut 

adalah tujuan penelitian: 

1. Perancangan Visual Merchandising akan menjadi pemandu dalam 

menentukan solusi untuk menghidupkan Kawasan Pudak Galeri Gresik 

2. Perancangan maket Visual Merchandising dengan skala 1:40 akan 

memudahkan dalam hal informasi solusi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Bagi Akademik 

Sebagai salah satu bentuk referensi dalam penulisan perancangan dan 

dikembangkan lebih lanjut untuk penulisan selanjutnya 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Merancang Visual Merchandising untuk menciptakan kepuasan dan 

kenyamanan pengunjung 

3. Manfaat Pudak Galeri 

Merancang Visual Merchandising untuk menghidupkan kembali suasana 

Kawasan Pudak Galeri yang sudah lama ditutup akibat pandemi COVID-19 

dan meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan  

4. Manfaat Bagi Masyarakat 
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Memberikan informasi lebih mengenai produk unggulan dari Kabupaten 

Gresik seperti kerajinan dan makanan khas dari Kabupaten Gresik 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan  masalah dibuat sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah 

untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan yang sudah di tentukan dan  

mendukung fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

 Hasil akhir perancangan Visual Merchandising dibuat dalam bentuk maket 

dengan skala 1:40 

 Peneliti menggunakan maket sederhana dengan bahan duplek, triplek, 

kertas, cat, dll 

 Area penelitian dibagi dalam 2 sektor: 

a. Sektor Primer / Inti : Pudak Galeri Gresik 

b. Sektor Sekunder / Pendukung : Jl. Pahlawan yang dibatasi dengan 

gapura sisi utara dan selatan berupa aplikasi konten advertising cetak 

sebagai pendukung 

 Maket yang dirancang akan berfokus pada pengaplikasian Visual 

Merchandising saja, tidak mendetail atau menggunakan software khusus 

 Kawasan Pudak Galeri Gresik berbentuk bangunan “letter U” yang terdiri 

dari 2 lantai dengan lantai 1 ada 16 stand sedangkan lantai 2 terdiri 16 

stand, dan peneliti hanya akan menggunakan 8 stand sebagai sampel 

dengan masing-masing setiap lantai ada 4 stand 

a. Lantai 1 : Produk dari UMKM (Makanan minuman khas Gresik, kue 

basah, kue kering, batik khas Gresik, dan kerajinan tangan) 

b. Lantai 2 : Makanan khas Gresik dari setiap kecamatan (Gresik, 

Kebomas, Manyar, Bungah) dan penambahan stand khusus dari 

Bawean 

 Semua bentuk identitas asli di Kawasan Pudak Galeri tidak di rubah 

 Video display tidak masuk dalam perancangan, hanya peletakan tempatnya 

saja  
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Dalam sebuah perancangan terdapat pola pikir untuk menentukan alur yang 

dilakukan sehingga menjadi sebuah pijakan dalam melakukan perancangan 

 

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran 
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