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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini, pentingnya keunggulan bersaing sangat besar karena 

keunggulan bersaing adalah tentang bagaimana suatu perusahaan benar-

benar dapat menerapkan strategi generik tersebut kedalam prakteknya. Pada 

dasarnya keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang perusahaan 

mampu ciptakan untuk pembelinya. Keunggulan bersaing mungkin 

mengambil bentuk harga yang lebih rendah dibandingkan harga pesaing 

untuk manfaat yang sesuai atau penyediaan manfaat unik yang lebih sekedar 

mengimbangi harga premi. (Syarif, 2015) 

Sebuah perusahaan menempati posisi keunggulan bersaing adalah 

disebabkan keunggulan komparatif dalam sumber daya menghasilkan nilai 

superior pada biaya yang lebih rendah. Keunggulan bersaing tidak dapat 

dipahami dengan memandang perusahaan sebagai suatu keseluruhan. 

Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktivitas berlainan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, 

menyerahkan, dan mendukung produknya. (Syarif, 2015) 

Persaingan agresif yang ditandai dengan munculnya perusahaan-

perusahaan baru dan kemajuan teknologi membuat persaingan bisnis 

menjadi semakin mengglobal. Persaingan tersebut menjadikan perusahaan 

mendapatkan tekanan untuk selalu bertahan dalam kondisi lingkungan yang 

berubah secara dinamis (Bahren et al, 2017).  
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Manajemen syariah di Indonesia dalam beberapa tahun ini sedang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat membutuhkan sistem ekonomi yang lebih terpercaya dan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pemahaman masyarakat 

muslim Indonesia mengenai konsep syariah masih terbatas hanya pada 

kegiatan ibadah-ibadah rutin, padahal konsep syariah meliputi semua aspek 

kehidupan. Ekonomi syariah juga tidak hanya sebatas pada perbankan 

syariah, namun mencakup berbagai ruang lingkup perekonomian yang 

mendasarkan pada pengetahuan dan nilai-nilai syariah Islam. 

Perkembangan bisnis Syariah di Indonesia cukup menjanjikan. 

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia turut menjadi pendorong 

pertumbuhan bisnis Syariah. Indonesia pun dianggap sebagai motor 

penggerak pertumbuhan bisnis Syariah didunia Bersama negara lainnya 

seperti Qatar, Turki dan Malaysia. Saat ini bisnis Syariah tidak hanya dianut 

oleh kelompok pengusaha kecil dan perorangan saja. Pengusaha besar dan 

bahkan lingkup pemerintah mulai melirik bisnis Syariah. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya usaha Syariah yang berdiri dibawah naungan bendera 

mereka.  

Semakin maraknya bisnis Syariah, sangat membantu para pelaku 

ekonomi dari kalangan rakyat kecil. Karena dalam sistem Islam, keuntungan 

harus dirasakan oleh kedua belah pihak tidak berdasarkan jumlah modal 

yang dimiliki. Sistem dalam bisnis Syariah pun menganut paham saling 

menolong, bukan sebaliknya pemodal besar menindas pelaku bisnis kecil. 
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Sehingga para pelaku bisnis kecil mempunyai peluang untuk meningkatkan 

usahanya.  

Selain itu salah faktor yang dapat meningkatkan bisnis Syariah 

diIndonesia adalah dengan menggandeng organisasi massa Islam besar 

misalnya Muhammadyah. Organisasi massa Islam Muhammadyah 

didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di Yogyakarta pada 18 

November 1912. Muhammadyah memiliki tujuan menegakkan dakwah 

Islamiyah dalam arti seluas-luasnya, bidangnya banyak sekali yang 

mencakup bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. 

Dalam bidang ekonomi Muhammadyah memiliki beberapa unit 

bisnis Syariah mulai dari rumah sakit dan lainnya. Selain itu Muhammadyah 

membentuk suatu wadah yang dapat membantu pengusaha skala kecil 

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bentuk asosiasi 

pengusaha.  

Salah satu Asosiasi pengusaha yang ada di Indonesia adalah IPAS 

(Ikatan Pengusaha Aisyiyah) yang didirikan oleh Aisyiyah. ‘Aisyiyah 

adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir 

bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.  

Asosiasi Pengusaha ini dibentuk untuk menjadi forum komunikasi dan 

bertukar pikiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul 

dalam bidang hubungan industrial dan buruh (Gajimu.com - Asosiasi 

Pengusaha).  

https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/asosiasi-pengusaha/asosiasi-pengusaha
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/asosiasi-pengusaha/asosiasi-pengusaha
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Dalam menjalankan usahanya para anggota IPAS memiliki 

beberapa kesulitan yang hamper sama, diantaranya masalah yang 

berhubungan dengan permodalan, perizinan, pendistribusian barang, 

pembukuan yang masih manual serta pemasaran online yang masih sangat 

kurang. Beberapa permasalahan tersebut membuat para pengusaha yang 

tergabung dalam IPAS mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan 

dengan para kompetitornya. 

Sehingga demi menjaga kelangsungan bisnisnya, IPAS menerapkan 

strategi-strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Strategi merupakan 

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya suatu 

perusahaan yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan dengan 

memperhatikan sumber-sumber perusahaan yang ada maupun keadaan 

lingkungan yang dihadapinya.  

Strategi pengembangan bisnis Islam pada IPAS mengandung arti 

sebagai cara yang ditempuh dalam rangka mengembangkan bisnis yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Strategi tersebut akan membuat 

IPAS menjadi lebih unggul dan memiliki daya saing yang tinggi diantara 

para pesaing-pesaingnya. Pengembangan bisnis yang dilakukan oleh IPAS  

tentunya tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan dengan melakukan 

beberapa upaya yang merupakan aplikasi dari strategi yang telah 

direncanakan sebelumnya.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tentang 

persaingan bisnis IPAS dengan mengusung tema yang berjudul:” Analisis 

Keunggulan Bersaing Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Kota Malang”. 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keunggulan bersaing 

Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disampaikan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis keunggulan bersaing Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Kota 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Ikatan 

Pengusaha Aisyiyah (IPAS) kota Malang dalam mengevaluasi 

kebijakan serta mengembangkan strategi usaha sehingga mampu 

bertahan dan bersaing dengan memiliki keunggulan bersaing dalam 

menjalankan usaha. 

2. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian 

dapat memberi pemahaman mengenai keunggulan bersaing. 


