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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan dunia usaha pada masa sekarang telah maju dengan pesat 

sehingga hal ini menuntut perusahaan jasa maupun manufaktur untuk berusaha 

lebih keras dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat. Keberadaan para 

pesaing terutama pada perusahaan sejenis akan mengancam aktivitas perusahaan, 

dalam hal ini diperlukan adanya pembenahan strategi untuk dapat memenangkan 

persaingan tersebut. Sehubungan dengan adanya persaingan tersebut, perusahaan 

diharapkan unutuk mampu mengatasi dan mengantisipasi terutama dari 

perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis. Dalam kenyataannya 

perusahaan selalu berusaha menguasai pasar agar memperoleh profit maksimal. 

Pemasaran merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya suatu 

perusahaan karena kegiatan pemasaran meliputi berbagai yang lansung berkaitan 

dengan upaya yang dilakukan oleh badan usaha untuk merangsang permintaan 

dan memenuhi permintaan. Dengan memanfaatkan strategi pemasaran yang jelas 

dan tepat, maka perusahaan dapat memberikan perubahan  yang terjadi dalam 

lingkungan perusahaan baik yang bersifat eksternal maupun internal.  

Dalam mencapai tujuannya, perusahaan dalam hal ini yang bergerak dalam 

bidang jasa diharapkan memperhatikan aktivitas pemasaran secara cepat dan tepat 

yaitu harus didasari suatu perumusan  yang matang, apalagi dalam menghadapi 

kondisi seperti sekarang ini dimana perusahaan jasa akan lebih diperlukan 
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keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen mengenai jasa yang 

semakin meningkat. 

Pemasaran dengan strategi yang  dapat mengikuti perkembangan tuntunan 

kosumen akan lebih berperan mengingat konsumen sudah mampu menentukan 

pilihan terhadap jasa yang mereka pakai. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan 

harus memasang suatu strategi perusahaan yang agresif, salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa adalah simpan pinjam.  

 Pada hakikatnya dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

pasal 55 menetapkan  bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal 

penyertaan adalah modal yang menanggung resiko. Artinya bila koperasi 

mengalami kerugian atau dibubarkan, simpanan tersebut akan dipergunakan untuk 

menutup kerugian atau menyelesaikan kewajiban lainnya. Dengan ketentuan 

seperti itu, maka sesungguhnya simpanan koperasi tidak berbeda  dengan saham 

perusahaan.  

Bila perusahaan mengalami kerugian atau dibubarkan, saham 

dikompensasikan dengan kerugian atau penyelesaian kewajiban akibat 

pembubaran. Tidak ada pemegang saham yang menuntut pengembalian 

sahamnya, karena apa yang mereka tanamkan memang bukan simpanan yang 

sewaktu-waktu bisa ditukar dengan dana kepada perusahaan, kecuali 

diperjualbelikan di pasar modal. 

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang lembaga keuangan syari ah, 

koperasi patut meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengelola  dan 

memajukan bangsa.  Krisis multi dimensi menuntut koperasi untuk lebih cermat 
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dalam menentukan wawasan di masa sekarang yang didasarkan atas pertimbangan 

potensi, kreatifitas, profesional, kecanggihan teknologi informasi, serta ancaman, 

peluang, tantangan dan kekuatan.  

Koperasi Syari’ah melakukan fungsi terutama dalam akad pembiayaan 

Mudharabah, dimana posisi bank sebagai “agency contract” yaitu sebagai 

lembaga yang menginvestasikan dana-dana pihak lain pada usaha-usaha yang 

menguntungkan. Jika terjadi kerugian maka Koperasi syari’ah tidak boleh 

meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. 

Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan 

Mudharabah maupun investasi pihak lain tidak terikat.  

Pada masa sekarang  sistem  syari’ah mengalami kemajuan yang cukup 

pesat. Akan tetapi dalam prakteknya sulit sekali menemukan koperasi  syari’ah 

yang bisa bersaing dengan konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

hambatan yang sering timbul dalam pengelolaannya yaitu: pertama pengelolaan 

dana pihak ketiga, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan likuiditas. Kedua 

persepsi masyarakat, promosi dan saluran distribusi/jaringan kerja. Ketiga, 

perbandingan antara koperasi syari’ah dan prakteknya. Keempat, manajemen 

sumberdaya manusia meliputi kesiapan dan ketersediaan sumberdaya yang 

menangani koperasi  syari’ah.  

Salah satu bentuk lembaga keuangan yang terdapat di wilayah Jawa Timur 

kabupaten Malang khususnya di Jl. Sidorahayu No. 63 Wagir Kabupaten Malang 

adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari ah, perusahaan yang bergerak di 

bidang unit lembaga keuangan, yang menjalankan usahanya simpan pinjam.  
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Berbagai produk yang ditawarkan  yaitu Simpanan Pendidikan,  Simpanan Ziarah 

Wali, Tabungan Aqiqoh/Qurban, Tabungan Haji, Tabungan Walimah.  

Tabel 1.1 

Data Koperasi Di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 

NO Nama koperasi  Tahun berdiri  

1 Sanjaya  2009 

2 Agung jaya 2007 

3 Serba usaha 2008 

4 Sandi jaya 2007 

5 Jasa amerta 2010 

Sumber: Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah (2011) 

 

Salah satu koperasi yang ada di kecamatan Wagir merupakan 

salah satu koperasi yang baru berdiri sejak 10 Mei 2008. Koperasi Agro 

Niaga Syari’ah Cabang Wagir memiliki lokasi yang sangat strategis, yang 

mempunyai visi serta manajemen bisnis yang sesuai dengan asas Islam. 

Berbagai kemudahan dalam pelayanan sangat di utamakan pada Koperasi 

ini seperti mendatangi nasabah ke rumah masing-masing. 

Berbagai kemudahan dalam layanan saja belum cukup untuk 

menembus ketatnya persaingan sama koperasi di Indonesia kecamatan 

Wagir koperasi ini diharapkan pada tingkat persaingan yang semakin 

tinggi. Beberapa koperasi pada Tabel 1.1 juga memiliki pelayanan yang 

baik dan tempat yang strategis dari pada Koperasi Agro Niaga Indonesia 

Syari’ah cabang Wagir, kondisi tersebut apabila tidak segera diantisipasi, 

maka akan berpengaruh pada kemajuan Koperasi Agro Niaga Indonesia 

Syari’ah Cabang Wagir masa yang akan datang. 
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Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Cabang Wagir 

sendiri selama beberapa periode setiap bulannya menunjukan adanya 

penurunan dalam jumlah nasabah menabung atau meminjam. Kondisi 

tersebut dikarenakan adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan 

eksternal dan internal koperasi, perubahan internal misalnya kualitas dan 

promosi pelayanan yang di tuntut baik. Sedangkan perubahan eksternal 

adalah kondisi ekonomi masyarakat, ketatnya persaingan dan 

perkembangan teknologi yang ada.  

Tabel 1.2 

Data Nasabah Koperasi Agro Niaga Indonesia 2009-2010 

Tahun Bulan Jumlah nasabah 

2009 Januari  -   Juni 1500 

2009 Juni      -   Desember 1488 

2010 Januari  -  Juni 1152 

2010 Juni       -  Desember 1104 

Sumber: Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah (2011) 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 1.2 yang diperoleh melalui 

wawancara dengan degan staf koperasi, dapat diketahui bahwa jumlah 

nasabah dari tahun 2009 sampai tahun 2010 terus mengalami penurunan 

melihat kondisi yang terjadi maka perusahaan dituntut untuk tanggap dan 

jeli terhadap keinginan nasabah yang terjadi dipasar, untuk mengatasi 

kondisi tersebut maka diperlukan suatu strategi yang tepat bagi 

perusahaan.  

Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan dalam menghadapi persaingan, melalui strategi pemasaran, 

manajemen dapat mengamati suatu perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal 

maupun internal perusahaan. Perumusan strategi pemasaran perusahaan harus 
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memperhatikan situasi pasar yang kompetitif sehingga tujuan yang di inginkan 

dapat terwujud sesuai dengan perencanaan. 

Untuk mencapai tujuan koperasi, maka suatu strategi pemasaran 

perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan pasar meliputi produk, promosi, serta 

sesuai dengan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus mampu memahami, mencermati, dan memecahkan 

permasalahan yang terus berkembang, sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan posisi pasarnya dan prestasi dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan uraian di atas dan pentingnya suatu strategi  pemasaran untuk 

menghadapi para pesaing, maka penulis mengambil judul “Perumusan Strategi 

Pemasaran Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Cabang Wagir”. 

B. Perumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang penelitian diatas maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan suatu masalah yang terkait dengan hal tersebut adalah: 

Apakah rumusan strategi pemasaran yang tepat digunakan pada koperasi Agro 

Niaga Indonesia Syari ah Cabang Wagir ? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih terarah dan mudah untuk di pahami, maka 

proses perumusan pemasaran yang diteliti dibatasi sampai permasalahan 

lingkungan eksternal (ekonomi, demografi, sosial budaya, teknologi, pesaing, 

pemerintah), geografi, politik dan lingkungan internal (produk/jasa, promosi, 

konsumen, bukti fisik, dan layanan konsumen), distribusi, harga  Koperasi Agro 

Niaga Indonesia Syari ah Cabang Wagir Kabupaten Malnag. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk merumuskan strategi 

pemasaran yang tepat bagi Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari ah Cabang 

Wagir. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Koperasi 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi informasi 

bagi manajer dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan strategi 

pemasaran. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sehingga bahan kajian dalam kegiatan 

penelitian berikutnya untuk permasalahan yang hampir sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


