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BAB I

PENDAHULUHAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia industri semakin meningkat, tak 

terkecuali dengan industri keuangan di Indonesia. Perkembangan industri 

keuangan mulai dari lembaga keuangan bank maupun non bank serta dari 

industri keuangan yang masuk dalam skala kecil sampai skala besarpun 

mulai bermunculan (Fani Firmansyah, 2014).

Perkembangan industri keuangan khususnya lembaga keuangan 

syariah telah menunjukkan perkembangan yang progresif, khususnya 

lembaga keuangan mikro syariah seperti model Koperasi Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Keberadaannya memilikki peran yang 

sangat strategis dalam menumbuhkan perekonomian, khususnya sektor rill.

(Muqoddam, 2014).

Berdarasarkan Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Aan Zainul 

Anwar, 2018).

KSPPS Kowanu Nugraha Kabupaten Kudus merupakan sebuah 

lembaga keuangan syariah  non bank yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Kudus yang berbentuk koperasi yang 

mengelola keuangan para anggotanya khususnya sektor ekonomi mikro 

produktif dengan aturan koperasi dan landasan transaksinya menggunakan 

muamalah islam. Yang berbadan Hukum Nomor : 106/BH/2H/E1/IX/2004 

Tanggal 21 September 2004. (RAT. KSPPS Kowanu Nugraha, 2016).

Berbeda dengan koperasi konvensional yang mendasarkan pada 

prinsip bunga (interest based), KSPPS Kowanu Nugraha Kabupaten Kudus 

mendasarkan pada prinsip syariah untuk produk simpanan/ tabungan dan 
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pembiayaan. Skema simpanan dapat mendasarkan pada prinsip titipan 

(wadiah) atau bagi hasil (mudharabah); Skema pembiayaan dapat 

mendasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam, istishna), akad bagi 

hasil (mudharabah, musyarakah), akad sewa-menyewa 

(ijarah,ijarahmuntahiabittamlik), akad pinjam-meminjam tanpa bunga 

(qardh, qardh al-hasan). Hal demikian menunjukkan adanya produk yang 

lebih variatif dari KSPPS dibandingkan dengan koperasi konvensional.

(Hafid Munawir, 2005)

Dalam mencapai sasaran penjualan produk kepada konsumen tentunya 

setiap lembaga keuangan haruslah memperhatikan setiap komponen dalam 

pemasaran produknya yang biasa disebut bauran produk (Marketing mix). 

Marketing mix merupakan strategi kombinasi yang dilakukan oleh semua 

lembaga keuangan dalam bidang pemasarannya.

Kotler menyebutkan dalam buku Kasmir yang berjudul pemasaran 

bank bahwa konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat P 

(4P), yaitu product (produk), price (harga), place (tempat/saluran 

distribusi), promotion (promosi). Sedangkan  Boom dan Bitner dalam buku 

Kasmir yang berjudul pemasaran bank menambah dalam bisnis jasa, bauran 

pemasaran di samping 4P seperti yang dikemukakan di atas, ada tambahan 

3P, yaitu people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process

(proses) (Faridatun Sa’adah, 2009).

Penelitian Qader Vazifeh Damirchi (2010), tentang bauran pemasaran 

syari‟ah mengatakan bahwa pemasaran syari‟ah terkait langsung dengan 

kepuasan pelanggan dan komitmen. Bahkan dalam bisnis harus 

mendapatkan manfaat, memberikan kesadaran total kepada pelanggan 

tentang produk dan layanan. Jangan menyembunyikan apa pun dari 

pelanggan. Meskipun tujuan pemasaran syari‟ah adalah "bisnis untuk 

keuntungan", tapi diberikan khusus untuk kepuasan pelanggan. Aturan 

bisnis Islam tidak dapat diubah dan tidak bisa dikembangkan oleh individu 

atau perusahaan. Aturan unik yang selama-lamanya dan untuk semua orang.
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Sedangkan dalam studi silviana, purnama putra (2017) Model Aida 

Sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengambang Perbankan Syariah 

(Survei Masyarakat Di Kota Bekasi) menunjukkan segmentasi pasar pada 

nasabah mengambang mendapatkan porsi dengan peningkatan pelayanan 

sebagai strategi promosi untuk meningkatkan Kinerja perusahaan

Dalam pemasaran tentunmya prinsip manajemen yang selalu belajar 

tentunya hal yang bersifat wajib dilakukan oleh KSPPS Kowanu Nugraha 

Provinsi Kabupaten Kudus, hal ini masih adanya berbagai kendala yang ada 

dilapangan yang diantaranya misalnya belum berjalannya akad pelayanan 

secara syariah, pelayanan yang belum maksimal,pengendalian tingkat resiko 

yang masih butuh peningkatan dan tentunya manajemen yang perlu banyak 

pembenahan. 

Dalam penelitian ini tentunya penulis memiliki alasan yang 

mendasari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Penulis ingin mengetahui strategi pemasaran apa yang sekiranya tepat 

untuk diterapkan di KSPPS Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten 

Kudus dalam meningkatkan volume pemasaran produk guna untuk 

meningkatkan eksistensi organisasi.

b. Penulis ingin mengetahui pasar yang sesuai dengan produk yang 

dimiliki oleh KSPPS Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus 

untuk ditwarkan kepada konsumen. 

c. Faktor citra produk dipilih sebagai variabel intervening karena citra 

produk memiliki peranan penting dalam keputusan pembelian produk. 

Pandangan konsumen terhadap suatu produk atau perusahaan akan 

mempengaruhi sikap konsumen dalam memilih produk tersebut.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan penelitian ini tentang Strategi Pemasaran Untuk 

Meningkatkan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus, maka rumusan 

masalah dalam penelitianini adalah bagaimanakah manajemen strategi 
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pada (KSPPS) Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus.Rumusan 

masalah tersebut dapat dirinci dalam permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kowanu Nugraha 

Provinsi Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan atas semua 

produk yang dimiliki terhadap konsumen guna meningkatkan kinerja 

perusahaan.

1.3. Tujuan  Penelitian

Dalam penelitian tentunya penulis memiliki tujuan, yang 

diantaranya sebagai berikut :

1.3.1 Untuk menguji pengaruh segmentasi dan bauran pemasaran 

(marketing mix) terhadap kinerja pemasaran

1.3.2 Untuk menguji pengaruh segmentasi dan bauran pemasaran 

(marketing mix) terhadap kinerja pemasaran melalui citra produk

1.4 ManfaatPenelitian

Hasil dari penelitian ini diharpakan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :

1.4.1 Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang 

lebih mendalam kepada penulis mengenai strategi Pemasaran.

1.4.2 Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan penulis 

mengenai konsep lembaga keuangan mikro syariah dan 

permasalahan yangdihadapi.

1.4.3 Memberikan masukan saran dan pemikiran kepada Koperasi 

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kowanu 

Nugraha Kabupaten Kudus terutama mengenai strategi Pemasaran 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan 

keunggulan bersaing yang berdampak dengan semakin kokohnya 

posisi perusahaan di dalam industri keuangan mikrosyariah.
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PENDAHULUHAN


1.1 Latar Belakang


Dewasa ini perkembangan dunia industri semakin meningkat, tak terkecuali dengan industri keuangan di Indonesia. Perkembangan industri keuangan mulai dari lembaga keuangan bank maupun non bank serta dari industri keuangan yang masuk dalam skala kecil sampai skala besarpun mulai bermunculan (Fani Firmansyah, 2014).


Perkembangan industri keuangan khususnya lembaga keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang progresif, khususnya lembaga keuangan mikro syariah seperti model Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Keberadaannya memilikki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan perekonomian, khususnya sektor rill. (Muqoddam, 2014).


Berdarasarkan Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Aan Zainul Anwar, 2018).

KSPPS Kowanu Nugraha Kabupaten Kudus merupakan sebuah lembaga keuangan syariah  non bank yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Kudus yang berbentuk koperasi yang mengelola keuangan para anggotanya khususnya sektor ekonomi mikro produktif dengan aturan koperasi dan landasan transaksinya menggunakan muamalah islam. Yang berbadan Hukum Nomor : 106/BH/2H/E1/IX/2004 Tanggal 21 September 2004. (RAT. KSPPS Kowanu Nugraha, 2016).


Berbeda dengan koperasi konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga (interest based), KSPPS Kowanu Nugraha Kabupaten Kudus mendasarkan pada prinsip syariah untuk produk simpanan/ tabungan dan pembiayaan. Skema simpanan dapat mendasarkan pada prinsip titipan (wadiah) atau bagi hasil (mudharabah); Skema pembiayaan dapat mendasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam, istishna), akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah,ijarahmuntahiabittamlik), akad pinjam-meminjam tanpa bunga (qardh, qardh al-hasan). Hal demikian menunjukkan adanya produk yang lebih variatif dari KSPPS dibandingkan dengan koperasi konvensional. (Hafid Munawir, 2005)


Dalam mencapai sasaran penjualan produk kepada konsumen tentunya setiap lembaga keuangan haruslah memperhatikan setiap komponen dalam pemasaran produknya yang biasa disebut bauran produk (Marketing mix). Marketing mix merupakan strategi kombinasi yang dilakukan oleh semua lembaga keuangan dalam bidang pemasarannya.

Kotler menyebutkan dalam buku Kasmir yang berjudul pemasaran bank bahwa konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat P (4P), yaitu product (produk), price (harga), place (tempat/saluran distribusi), promotion (promosi). Sedangkan  Boom dan Bitner dalam buku Kasmir yang berjudul pemasaran bank menambah dalam bisnis jasa, bauran pemasaran di samping 4P seperti yang dikemukakan di atas, ada tambahan 3P, yaitu people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process (proses) (Faridatun Sa’adah, 2009).


Penelitian Qader Vazifeh Damirchi (2010), tentang bauran pemasaran syari‟ah mengatakan bahwa pemasaran syari‟ah terkait langsung dengan kepuasan pelanggan dan komitmen. Bahkan dalam bisnis harus mendapatkan manfaat, memberikan kesadaran total kepada pelanggan tentang produk dan layanan. Jangan menyembunyikan apa pun dari pelanggan. Meskipun tujuan pemasaran syari‟ah adalah "bisnis untuk keuntungan", tapi diberikan khusus untuk kepuasan pelanggan. Aturan bisnis Islam tidak dapat diubah dan tidak bisa dikembangkan oleh individu atau perusahaan. Aturan unik yang selama-lamanya dan untuk semua orang.


Sedangkan dalam studi silviana, purnama putra (2017) Model Aida Sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengambang Perbankan Syariah (Survei Masyarakat Di Kota Bekasi) menunjukkan segmentasi pasar pada nasabah mengambang mendapatkan porsi dengan peningkatan pelayanan sebagai strategi promosi untuk meningkatkan Kinerja perusahaan


Dalam pemasaran tentunmya prinsip manajemen yang selalu belajar tentunya hal yang bersifat wajib dilakukan oleh KSPPS Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus, hal ini masih adanya berbagai kendala yang ada dilapangan yang diantaranya misalnya belum berjalannya akad pelayanan secara syariah, pelayanan yang belum maksimal,pengendalian tingkat resiko yang masih butuh peningkatan dan tentunya manajemen yang perlu banyak pembenahan. 


Dalam penelitian ini tentunya penulis memiliki alasan yang mendasari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :


a. Penulis ingin mengetahui strategi pemasaran apa yang sekiranya tepat untuk diterapkan di KSPPS Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus dalam meningkatkan volume pemasaran produk guna untuk meningkatkan eksistensi organisasi.


b. Penulis ingin mengetahui pasar yang sesuai dengan produk yang dimiliki oleh KSPPS Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus untuk ditwarkan kepada konsumen. 


c. Faktor citra produk dipilih sebagai variabel intervening karena citra produk memiliki peranan penting dalam keputusan pembelian produk. Pandangan konsumen terhadap suatu produk atau perusahaan akan mempengaruhi sikap konsumen dalam memilih produk tersebut.

1.2 RumusanMasalah


Berdasarkan penelitian ini tentang Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus, maka rumusan masalah dalam penelitianini adalah bagaimanakah manajemen strategi pada (KSPPS) Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus.Rumusan masalah tersebut dapat dirinci dalam permasalahan sebagai berikut:


Bagaimanakah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kowanu Nugraha Provinsi Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan atas semua produk yang dimiliki terhadap konsumen guna meningkatkan kinerja perusahaan.


1.3. Tujuan  Penelitian


Dalam penelitian tentunya penulis memiliki tujuan, yang diantaranya sebagai berikut :


1.3.1 Untuk menguji pengaruh segmentasi dan bauran pemasaran (marketing mix) terhadap kinerja pemasaran


1.3.2 Untuk menguji pengaruh segmentasi dan bauran pemasaran (marketing mix) terhadap kinerja pemasaran melalui citra produk


1.4 ManfaatPenelitian


Hasil dari penelitian ini diharpakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :


1.4.1 Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam kepada penulis mengenai strategi Pemasaran.


1.4.2 Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan penulis mengenai konsep lembaga keuangan mikro syariah dan permasalahan yangdihadapi.


1.4.3 Memberikan masukan saran dan pemikiran kepada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kowanu Nugraha Kabupaten Kudus terutama mengenai strategi Pemasaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan keunggulan bersaing yang berdampak dengan semakin kokohnya posisi perusahaan di dalam industri keuangan mikrosyariah.
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