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SARI 
 

Benni Wicaksono. 2011. “Studi Koperasi Mahasiswa UNNES Dalam Strategi 
Pemasaran Beserta Hambatanya Terhadap Pesaing Ritel.”. Jurusan Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 
 

Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Hambatan, Pesaing Ritel 

 Koperasi mahasiswa atau KOPMA UNNES merupakan koperasi yang 
beroprasi di kawasan perguruan tinggi. Seiring dengan moderenisasi dan 
pertumbuhan jaman KOPMA mulai kewalahan dengan mengatasai pesaing-
pesaing yang berada di sekitar kampus UNNES. Sehingga terjadi penurunan total 
omzet penjualan dari tahun 2009-2010 sebanyak Rp 13.938.712,- makadariitu 
peneliti berusaha mengaitkan dengan strategi pemasaran yang sedang dijalankan 
oleh KOPMA UNNES sekarang. 

 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : pertama Strategi 
Pemasaran apa yang digunakan sebagai peranannya terhadap pesaing ritel 
KOPMA. kedua, hambatan apakah yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja 
dan Keberhasilan Usaha KOPMA UNNES, dan ketiga upaya apakah yang 
dilakukan KOPMA di dalam mengatasi hambatan tersebut. Tujuan dari penelitia 
ini adalah: pertama untuk mengetahui strategi pemasaran yang di gunakan dalam 
mehgalau pesaing ritel. kedua, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi 
KOPMA UNNES, dan ketiga untuk mengetahui upaya yang dilakukan KOPMA 
dalam mengatasi hambatan tersebut. 

 Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
denganpendekatan dan metode kualitatif yang berfokus pada Strategi Pemasaran 
yang dilakukan oleh KOPMA sehubungan dengan adanya pesaing ritel, hambatan 
yangdihadapi KOPMA dalam Kinerja dan Bisnis yang dijalankan dan upaya yang 
dilakukan KOPMA UNNES di dalam mengatasi hambatan tersebut guna 
keberhasilan unit Usaha KOPMA. Sumber data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder berupa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. 

 Hasil penelitian menunjukan adanya tiga penyebab menurunya total omzet 
penjualan pada tahun 2009-2010. Pertama dikarenakan banyaknya investasi untuk 
membuka lahan usaha baru yaitu warnet. Kedua pendapatan dari peminjaman toga 
yang menurun danketiga adanya pesaing yang banyak mengakibatkan menurunya 
penjualan produk, hambatan KOPMA dalam bidang usaha datang dari faktor 
internal pengurus dan eksternal penerapan pemasaran yang kurang tepat. 

 Berdasarkan penelitian yang sudah terlaksana, jelas Sekali KOPMA belum 
menerapkan strategi pemasaran dengan sistem SWOT untuk mengatasi para 
pesaing usaha dan juga dalam meningkatkan omzet penjualanya, saran yang dapat 
diajukan KOPMA semestinya mulai merubah strategi pemasaran dengan gaya 
Red ocean strategy yang bersaing di tingkat harga, dan beralih ke Blue ocean 
strategy dimana tertuju ke pengembangan inovasi. 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Indonesia sedang berkembang cukup pesat, 

pemerintah melalui instansi pendidikan dan juga kesehatan mulai berbenah 

dan berusaha mengayomi semua sektor yang berhubungan dengan masalahat 

banyak,sedangkan dalam segi perekonomian, Presiden Republik Indonesia 

juga gencar menggalakan program usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) melalui koperasi. Beliau sering berkata bahwa usaha sektor kecillah 

yang akan menjadi sendi dasar dalam menggerakan perekonomian rakyat 

dimana perekonomian yang dimaksud merupakan bagian dari demokrasi 

ekonomi, kesemuaya itu ditekankan untuk mencapai taraf hidup yang lebih 

baik dan kemakmuran bangsa secara menyeluruh. 

Koperasi disini sangat diharapkan sebagai tonggak perekonomian 

negara, dikarenakan salah satu wujud cita-cita koperasi di Indonesia 

mengenai pengentasan kemiskinan. Menurut Muslimin (2007 : 5), 

“demokrasi ekonomi berarti kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya, 

bukan kesejahteraan untuk orang-seorang atau sekelompok orang, yang 

diiringi oleh kebebasan setiap orang dalam mengelola kegiatan ekonomi”. 

Tanda yang paling mudah untuk mengetahui apakah demokrasi ekonomi 

telah terwujud atau belum adalah: pertama, kemiskinan, dan Kedua, 

kesenjangan ekonomi. Walaupun dirasa perekonomian Indonesia sudah naik 
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level ke18 dari 20 besar dunia, tetapi hal kemiskinan di Indonesia masih 

menjadi momok buruk bagi pemerintah dimana pemerintah belum bisa 

mengatasi semua permasalahan, akibatnya masih dirasa perlu adanya 

penanganan yang signifikan, untuk mengentaskan masalah tersebut 

pemerintah juga mengupayakan gerakan perkoperasian. Melalui kementrian 

koperasi mulai diberikan bantuan kepada masyarakat yang mempunyai usaha 

mikro kecil dan menengah dengan bantuan modal. Modal inilah yang 

merupakan cikal bakal diguanakan untuk usaha sehingga sedikit demi sedikit 

dapat merintis kemakmuran negara.Rapat terbatas Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono memberikan keterangan pers usai mempin rapat koordinasi 

terbatas penjaminan kredit bagi UKM kantor kementrian negara koperasi dan 

UKM, pada hari jumat 9 Februari 2007 presiden membahas mengenai 

pemberdayaan UMKM dalam koperasi untuk mengatasi pengangguran. 

Beliau berasumsi bahwa koperasi ini seperti bambu akan selalu tegak setelah 

diterjang angin sekencang apapun. Pohon besar dengan batang kecil namun 

berjumlah banyak dalam kelompok. Analogi tersebut sangat cocok dengan 

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jelasnya identik dengan 

bambu, UMKM memiliki usaha tidak besar, tetapi bila jumlahnya sangat 

banyak. Pasalnya, tidak seperti usaha besar kelompok usaha kecil ini 

memiliki pertumbuhan sangat cepat dan potensial untuk pengentasan 

penganguran, sehingga diharapkan dapat mengurangi prosentase kemiskinan 

di Indonesia. 
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Pemberdayaan UMKM dalam Koperasi ini akan difokuskan untuk 

mengentaskan pengangguran dimana topik ini berhubungan dengan 

kemiskinan, semakin berkurangnya pengangguran diharap bisa mengentaskan 

negara dari sektor kemiskinan. Data terbaru meskipun serapan tenaga kerja 

terbilang kecil dalam satuan, tetapi secara komulatif sektor UMKM dalam 

Koperasi mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Tahun lalu saja, 

dari 48,93 juta unit UMKM yang diberikan koperasi terserap tenaga kerja 

sebanyak 85,42 juta, sedangkan dari 7.204 unit usaha besar hanya terserap 

3,39 juta tenaga kerja. Artinya, kontribusi UMKM yang di rintis koperasi 

dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 96,18%. Sangat bagus pertumbuhan 

di koperasi sekarang ini, maka dari itu pemerintah juga mengadakan 

revitalisasi penjamin yaitu pencanangan penurunan bunga bagi kredit bank 

untuk koperasi dan UMKM. Selain itu, untuk lebih membantu UMKM, 

pemerintah memberikan subsidi bunga pada sektor yang pantas, selain itu 

dibidang pemasaran, pemerintah akan melakukan berbagai program 

bimbingan teknis. Harapannya, pelaku usaha kecil bisa lebih 

mengembangkan manajemendan daya saing agar dapat mengakses pasar. 

Maka dari itu peneliti sangat mendukung bahwa Indonesia perlu untuk 

memulai perekonomian yang sehat dengan berkoperasi. 

Koperasi berasaldari bahasa Inggris yaitu co dan operation yang 

berarti usaha bersama, dimana bertujuan untuk satu yaitu mensejahterkan 

anggota. Koperasi Menurut Muslimin (2007 : 67), “berdasarkan makna 

termologisnya, kata koperasi digunakan untuk menunjukan sekumpulan orang 
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yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, 

dan kulturalnya, melalui suatu perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan 

sendiri”. Definisi berdasarkan pengguanan kata (terminologi) ini merupakan 

gambaran hakikat koperasi yang paling lengkap. Pengertian terminologi 

inilah yang umum digunakan masyarakat untuk mendefinisikan koperasi. 

sedangkan menurut Peneliti koperasi merupakan usaha bersama dimana 

sangat cocok digunakan dalam iklim di Indonesia dikarenakan masih kental 

dalam hal kegotong royongan, karena itulah di harapkan dengan mengadopsi 

sistem yang modern, tetapi dengan konsep dan asas yang ketimuran inilah 

Indonesia mulai merintis kembali perekonomian yang sehat, jujur dan bebas 

dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. “Disinilah letaknya kelebihan 

koperasi daripada bangun perusahaan lainnya yang merupakan perpisahan 

antara modeal dengan pekerja, antara majikan dan buruh. Semuanya 

keperluan bersama. Persekutuan koperasi adalah persekutuan sekeluarga, 

yang menimbulkan tanggung jawab bersama!’’  ( Mohammad Hatta dalam 

Muslimin, 2007 : 86). 

 Koperasi mahasiswa atau KOPMA UNNES merupakan koperasi yang 

menyokong pertumbuhan ekonomi kampus, dengan berbadan hukum usaha 

koperasi  dan bertujuan utama untuk memajukan kampus danberusaha 

mendukung kesejahteraan anggota KOPMA.  Bidang usaha ini diharapkan 

dapat menyerap tenaga kerja untuk sektor kepegawaian, selain itu koperasi 

mahasiswa ini juga dituntut memunculkan kegiatan positif  dan berdaya 

guna bagi mahasiswa. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi ‘’perekonomian 
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disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’’, 

denganberbadan hukum koperasi KOPMA dapat berkembang sampai 

sekarang, Sehingga KOPMA dapat melayani mahasiswa dan juga mengabdi 

Kepada UNNES dengan citra yang baik, dengan prinsip kekeluargaan 

KOPMA terus berkembang sampai sekarang. KOPMA merupakan UKM 

yang aktif dalam bidang organisasi dan usaha. Anggotanya adalah para 

mahasiswa UNNES dimana mereka akan diajari banyak hal tentang 

berkoperasi. Mahasiswa khususnya jurusan ekonomi dan jurusan lain ikut 

berpartisipasi dalam badan usaha ini. KOPMA UNNES selain bergerak 

dalam bidang usaha ritel juga bergerak dalam bidang jasa fotokopi, 

minimarket, rental komputer, souvenir dll,dalam bidang usaha ritel atau 

Coopmart misalnya, KOPMA UNNES membuka usaha di pusat wilayah 

Sekaran yaitu di UNNES  kawasan Gunungpati. 

 Prospek kedepan seharusnya usaha KOPMA menjajikan, tetapi pada 

kenyataanya tidak demikian. Tempat dan lokasi yang strategis tersebut tidak 

menjamin kesuksesan dalam hal berbisnis, karena banyak faktor lain yang 

menghambat tercapainya kesuksesan koperasi mahasiswa ini. Menurut hasil 

observasi peneliti usaha Coopmart ini kurang diminati oleh konsumen 

sehingga berpengaruh terhadap penurunan hasil usaha penjualan produk. 

Padahal anggota sudah menunjukan kinerja dan partisipasi yang baik tetapi 

penurunan omzet penjualan tidak terelakan. Dalam tiga tahun terakhir pada 

tahun 2007 sampai 2009 ada kenaikan hasil penjualan produk yang begitu 

signifikan, tetapi akhir-akhir ini pada tahun 2010 terjadi penurunan omzet 
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pendapatan yang tertuang dalam dokumentasi pembukuan Rapat Akhir 

Tahun (RAT) pada tahun 2010 penurunan omzet seperti nampak dalam 

grafik: 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Total Omzet  

Partisipasi anggota beserta kinerja pengurus sudah bagus, 

terjadinya penurunan omzet yang begitu drastis, ini dapat dilihat dalam 

berbagai konsep. Misalkan saja dalam teori strategi pemasaran, apakah 

KOPMA sudah memenuhi syarat penjualan ritel yang baik. Menurut 

Christina (2006 : 5), “ritel adalah usaha yang dinamis, ada dinamika 

hubungan antara barang dan manusia”. Barang yang diolah melalui 

ketatnya rentetan proses produksi dan melewati panjangnya jalur distribusi 

hanyalah menjadi sia-sia apabila barang tersebut tidak dibeli oleh 

masyarakat melalui mekanisme pasar. Antara lain melalui pasar moderen. 
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Peneliti mulai memperhatikan apa yang salah dari toko moderen tersebut 

atau yang sering kita sebut dengan nama minimarket. Minimarket dalam 

KOPMA bernama Coopmart, dimana Coopmart ini tempat dan lokasinya 

begitu strategis dan konsumen dapat mengaksesnya dengan sangat mudah. 

Tetapi mengapa  daya tarik terhadap konsumen begitu rendah, sesuai 

dengan teori yang ada dalam bukunya Christina tadi dimana minimarket 

moderen seharusnya mampu menjual produknya ke konsumen akhir. 

Sehingga barang yang tidak laku tersebut menyebabkan terjadinya 

penurunan total omzet penjualan dari tahun 2009 ke tahun  2010 sebanyak 

Rp. 13.938.712,- selengkapnya bisa kita lihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel : 1.1 Total Omzet penjualan 

No Tahun Total Omzet Penjualan 

1 2007 Rp. 610.041.150,- 

2 2008 Rp. 674.811.320,- 

3 2009 Rp. 760.638.887,- 

4 2010 Rp. 746.700.175,- 

Sumber : RAT 2010 

Mulanya memang pada tahun 2007 sampai 2009 terjadi presentase 

yang bagus yaitu kenaikan omzet penjualan, namun di tahun 2010 terjadi 

penurunan total omzet belasan juta rupiah. Masalah ini seharusnya 

mendapat penanganan yang seruis dari pihak KOPMA, kesemuanya itu 

berhubungan dengan faktor strategi pemasaran dan salah satunya 
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mengenai loyalitas. Loyalitas konsumen berarti kesetiaan konsumen untuk 

berbelanja di lokasi ritel tertentu. “Beberapa dasar untuk menciptakan 

keunggulan bersaing juga membantu menarik perhatian dan 

memepertahankan para konsumen yang loyal” (Christina, 2006 : 61). 

Dengan mempunyai konsumen yang loyal ini sama halnya dengan 

memepertahankan pemasaran, mengingat konsumen yang loyal berarti 

konsumen memiliki keenganan untuk menjadi pelanggan pada ritel-ritel 

pesaing. Adapun konsumen yang loyal akan terus berbelanja pada satu 

ritel tertentu meskipun ritel pesaing telah membuka tokonya didekat lokasi 

perumahan dan memberikan harga yang lebih rendah. Semua faktor sangat 

mengacu pada strategi pemasaran yang dijalankan. 

Loyalitas atau kesetiaan para pelanggan Coopmart ini dirasa 

kurang. Bagaimana Coopmart ini bisa berkembang  jika minat pembeli 

atau daya tarik kalah dari pesaing. Display atau tata letak barang-barang 

yang dijual di Coopmart ini sudah cukup bagus karena menggunakan gaya 

terbaru dengan  konsep toko modern, yaitu pembeli bebas memilih dan 

mengambil barang apa saja yang mereka inginkan, sedangkan kelengkapan 

barang yang dijual juga termasuk dalam kondisi yang baik. Artinya tidak 

dalam keadaan rusak, basi atau out of date. Semua barang kebutuhan 

dikatakan tertata rapi didalam rak yang disediakan  Coopmart tersebut, 

sehingga Coopmart ini terkesan komplit dan memudahkan pelanggan 

untuk berbelanja. Terkait dengan hal lain misalnya pesaing, seharusnya 

Coopmart waspada soal tersebut, dikarenakan meski KOPMA berdiri lebih 
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dahulu dalam hal usaha, jika tidak berhati hati dengan adanya pesaing 

yang muncul dimana mereka mengadaptasi sistem pemasaran terbaru 

maka kemungkinan besar dapat kalah dalam bersaing. 

Selain dalam hal loyalitas seperti yang dijabrkan diatas, promosi 

adalah hal penting.  

Menurut Christina (2006 : 215), promosi penjualan adalah 
program promosi ritel dalam rangka mendorong terjadinya 
penjualan atau untuk meningkatkan penjualan, secara umum 
promosi penjualan dijalankan oleh ritel dengan kata lain 
untuk mempertahankan minat pelanggan agar tetap 
berbelanja pada ritel tersebut, adalah mengenalkan produk 
baru atau gerai baru, yaitu  menyaingi program para pesaing 
yang mengadakan program promosi penjualan.  

 

Sehubungan dengan itu, fasilitas dan karyawan toko harus benar-

benar diperhatikan karena pada dasarnya dalam manajemen ekonomi, 

dikatakan bahwa koperasi harus menempatkan orang dalam jabatan yang 

tepat atau istilahnya ‘’the right man in the right place’’,untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal selain promosi harus disediakan produk 

yang menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pelanggan dimasa 

sekarang. Semua tindakan promosi  harus fokus pada keinginan pelanggan. 

“Nilai suatu barang atau jasa merupakan jumlah dari persepsi pelanggan 

yang meliputi mutu barang atau jasa, sikap personil, citra personil, citra 

perusahaan, biaya dan harga produk” (Nasution, 2005 : 51). Fokus 

pelanggan adalah bagian dari proses penjualan barang atau jasa ke 

konsumen akhir yang dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu 
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menentukansiapa pelanggan, menentukan atribut atau indikator apa dari 

barang atau jasa yang paling penting bagi pelanggan. Kunci membentuk 

fokus pada pelanggan adalah menempatkan karyawan yang bagaimana 

untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan memberdayakan 

karyawan diperlukan disamping harus memuaskan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan juga dipengaruhi oleh fasilitas yang digunakan dalam hal 

pemasaran, fasilitas dalam hal ini adalah adanya mesin-mesin yang khusus 

digunakan dan software untuk penghitungan barang masuk dan keluar. 

Sedangkan untuk mempercantik penataan toko dan kenyamanan pelanggan 

perlu diadakannya misalnya audio untuk menambah kenyamanan 

pelanggan dalam berbelanja, ataupun lampu yang menarik agar barang 

yang dijual kelihatan lebih menarik pelanggan. Karyawan pada bagian 

kasir haruslah diperhatikan dengan jeli tidak hanya pintar dalam bidangya 

melainkan harus cakap dan elok dalam menarik pelanggan maka dari itu 

harus pintar tetapi juga good looking. 

1.2 Fokus Masalah 

Menurut Nasution (2005 : 42),“telah banyak hasil analisis yang 

menunjukan bahwa Strategi pemasaran berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, yang menunjukan bahwa terdapat hubungan antara dimensi 

strategi dengan kinerja organisasi yang tergantung pada tipologi 

organisasinya”. Analisis lain adalah menguji pengaruh praktik strategi 

pemasaran terhadap kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu 

menganalisis infrastruktur yang menciptakan lingkungan pendukung 
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pelaksanaan strategi pemasaran. Hasil analisis menunjukan bahwa 

infrastruktur berpengaruh pada kinerja perusahaan dan berpengaruh pada 

keunggulan kompetitif perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kesuksesan sebuah usaha harus ada strategi yang baik antara faktor 

infrastruktur, organisasi dan modal yang dimaksud disini adalah mengenai 

controling, actuating, planing dan organising dalam sebuah manajemen 

yang bagus, jika semuanya sudah terpenuhi maka dengan sendirinya 

loyalitas konsumen dan daya tarik konsumen akan didapatkan, dan lebih 

menggebirakanya lagi jika semua berkaitan dan berlangsung dengan 

semestinya maka keuntunganpun mudah untuk didapatkan, sehingga 

keberhasilan usaha beserta kesejahteraan anggota bukan lagi menjadi 

impian bagi organisasi KOPMA di universitas manapun. 

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk meneliti “STUDI 

KOPERASI MAHASISWA UNNES DALAM STRATEGI 

PEMASARAN BESERTA HAMBATANNYA TERHADAP 

PESAING RITEL”.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana peran strategi pemasaran KOPMA dalam menghadapi pesaing 

ritel? 

2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi KOPMAUNNES? 

3) Tindakan apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1)  Strategi pemasaran yang digunakan KOPMA dalam mengahadapi pesaing 

 Ritel. 

2) Hambatan-hambatan yang dihadapi KOPMA UNNES dalam meraih 

 keberhasilan usaha. 

3) Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan 

 yang dialami. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1) Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

dapat memberikan pengetahuan kepada KOPMA dalam strategi 

pemasaran, sehingga dapat menanggulangi berbagai macam hambatan 

yang dihadapi. 

 

2) Manfaat akademis 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah cakupan informasi dan 

pengalaman khususnya dalam bidang koperasi, dilingkungan perguruan 

tinggi. 
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BAB 2 

   TELAAH PUSTAKA 

 

2.1Strategi Pemasaran 

  Pemasaran menurut Kotler (2008 : 5), “mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan 

singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara 

menguntungkan”. Sebagai seni memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan dan mengomunikasi nilai pelanggan yang unggul. 

Pemasaran juga berarti sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain. Strategi menurut Kotler (2008 : 324), 

“sekelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran 

tertentu maka itu dikatakan kelompok strategis atau strategic group”. 

  Strategi pemasaran itu sendiri dibagi menjadi tiga aplikasi teori 

yaitu motivasi, inovasi dan juga persepsi dalam strategi pemasaran. 

Motivasi dalam strategi pemasaran menurut Suryani (2008 :47), “motivasi 

memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, oleh 

karena itu pemahaman terhadap motivasi konsumen sangat penting”. 

13 
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Informasi dan pemahaman tentang motif konsumen ini menjadi dasar 

pertimbangan dalam penyusunan strategi pemasaran.  

Persepsi dalam strategi pemasaran merupakan peran yang sangat 
penting dalam pemasaran, citra yang ada dibenak konsumen 
timbul karena proses persepsi, bagaimana konsumen menilai 
sebuah jasa semua karena persepsinya, keberhasilan dalam 
pemosisian produk juga sangat tergantung pada persepsi yang 
ada dibenak konsumen (Suryani, 2008 : 49).  
 

  Sedangkan menurut Kotler (2008: 29), “inovasi pemasaran adalah 

hal yang sangat penting. Pandangan tradisional menyatakan bahwa 

manajemen senior harus memberikan strategi dan menyerahkan ke 

bawahanya”. Gery Hamel menawarkan sebliknya, bahwa ide imajinatif 

tentang strategi untuk segmentasi pasar ada disemua tempat dalam 

perusahaan. Sesuai dengan jurnal Peter (1987: 1), “meskipun penggunaan 

luas dari segmentasi pasar dan "diferensiasi produk, telah ada dan terus 

menjadi kesalah pahaman besar tentang makna dan penggunaan”. Para 

penulis berusaha untuk mengurangi kebingungan dengan menggunakan 

teori ekonomi tradisional dan kontemporer dan peta preferensi produk. 

Sudah digambarkan tadi ada tiga faktor utama dalam strategi produk 

pemasaran yaitu motivasi, persepsi dan yang terakhir mengenai inovasi, jika 

semua digunakan dan digabungkan menurut kekuatan dan keguanaan 

masing masing maka dengan sendirinya pemasaran akan menuju target yang 

sukses untuk usaha dimana penyampaianya benar-benar tepat kepada 

pelanggan atau konsumen akhir. Pemasaran menurut Christina (2006 : 57), 

“bauran (retail mix ) adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, 

lokasi, personalia, promosi dan presentasi atau tampilan untuk menjual 
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barang dan jasa pada konsumen akhir yang menjadi pasar sasaran”. 

Sehingga grafik tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan keunggulan bersaing agar dapat dipertahankan, karena 

dengan mengembangkan keunggulan bersaing dapat dianalogikan sebagai 

kemampuan ritel untuk membangun sebuah dinding pembatas di sekeliling 

posisinya pada pasar ritel. Dinding pembatas ini akan membuat para pesaing 

mengalami kesulitan untuk menembus bahkan keluar dari dinding pembatas 

tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pesaing dihadapkan pada kondisi yang 

sangat sulit untuk menjangkau konsumen yang telah menjadi pelanggan ritel 

tersebut, untuk itu perlu adanya bagan yang menggambarkan skema maupun 

proses alur manajemen pemasaran seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Manajemen Pemasaran 
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 2.1.1  Pengembangan Strategi Pemasaran 

  Menurut Kotler (2009 :298), “setelah uji konsep berhasil, manajer 

produk akan mengembangkan rencana strategi tiga bagian awal untuk 

memperkenalkan produk baru ke pasar”. Bagian pertama menggambarkan 

ukuran pasar sasaran, struktur, dan perilaku; positioning produk yang 

direncanakan, lalu penjualan, pangsa pasar, dan tujuan laba yang dicari 

dalam beberapa tahun pertama, untuk mengenalkan produk baru di pasar 

secara harfiah tidak mudah maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu 

penentuan harga dan promosi penjualan terlebih dahulu. Promosi 

penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye pemasaran, 

terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besaar jangka pendek, yang 

dirancang menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas 

produkatau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler, 2009: 

219), “selain promosi ada hal yang tidak kalah pentingnya dalam strategi 

pemasaran yaitu mengenai harga”. Harga adalah salah satu elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan elemen lain yang menghasilkan 

biaya. “Harga adalah elemen termudah dalam program pemasaran untuk 

disesuaikan fitur, produk, saluran dan bahan komunikasi membutuhkan 

lebih banyak waktu” (Kotler, 2009 : 67). Harga juga mengkomunikasikan 

positioning nilai yang dimaksudkan dari produk atau merek perusahaan ke 

pasar. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik dapat dijual 

dengan harga tinggi dan menghasilkan laba yang besar, dengan laba yang 
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besar kemakmuran dapat terwujud dan semua itu bisa diwujudkan dengan 

adanya keberhasilan usaha. 

  Perkembanganya, manajemen pemasaran dalam koperasi menurut 

Anoraga (2002:257), ‘‘suatu bidang penting yang harus diketahui oleh 

semua pengusaha baik sektor besar maupun kecil seperti koperasi yang 

kesemuanya itu menjual barang maupun jasa adalah bidang pemasaran”.   

Perputaran roda perekonomian di dunia taklepas dari sektor pemasaran, 

kita melihat bahkan telah melaksanakan proses pemasaran tersebut tanpa 

kita sadari dalam kegiatan sehari-hari inti dari tujuan pemasaran yaitu 

merencanakan proses menjual barang dengan matang agar sampai 

kekonsumen akhir. Dewasa ini semakin banyak orang memproduksi 

barang yang sama, dengan demikian pelanggan akan semakin bebas 

menentukan pilihan mereka terhadap barang yang akan mereka beli. 

Sesuai dengan jurnal Claes (1987:337), “atas dasar teori suara keluar-

Hirschman, model ekonomi strategi pemasaran defensif dikembangkan 

untuk manajemen keluhan”. Meskipun banyak perusahaan berusaha untuk 

mengurangi jumlah keluhan pelanggan tentang produk 

mereka. Sebaliknya, analisis menunjukkan keluhan dari pelanggan yang 

tidak puas harus dimaksimalkan tunduk pada pembatasan biaya tertentu. 

Kenyataaan  ini menuntut pengusaha untuk mengetahui lebih dalam “apa 

sebenarnya yang dibutuhkan/dinginkan oleh pelanggani dari suatu 

produk”. “Koperasi sekarang ini perlu mencari informasi-informasi yang 

paling akurat yang berkaitan dengan produk yang dibuat, baik mengenai 
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pesaing, selera konsumen, teknologi yang terbaru untuk memproduksi dan 

masih banyak hal lain yang nantinya akan dikembangkan di perusahaan” 

(Anoraga, 2002 : 258). 

 

2.2 Koperasi 

  Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri 

dari co dan operation. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja atau 

berusaha. Jadi, cooperation adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama 

untuk kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 

1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarakan atas azas 

kekeluargaan. Menurut Sudirman (2005 : 91-94), dirumusan pengertian 

koperasi tersebut mengandung unsur-unsur penting yang tidak boleh di 

lupakan daripada bangun usaha lainya yaitu: 

a. Koperasi merupakan badan usaha. 
b. Koperasi dapat didirikan oleh orang-seorang dan atau badan 

hukum koperasi sekaligus sebagai anggota koperasi yang 
bersangkutan. 

c. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 
d. Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 

2.2.1. Prinsip-Prinsip Koperasi 

  Dalam melaksanakan kegiatanya koperasi harus berdasarkan 

prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
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b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal. 

e. Kemandirian. 

   Selain prinsip-prinsip di atas, dalam mengembangkan koperasi, 

maka koperasi melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan koperasi dan kerja 

sama antar koperasi. 

 

2.2.2 Perangkat Organisasi Koperasi 

 a. Rapat Anggota 

 Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang 

 kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan 

 tertinggi maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus 

 mendapat persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, 

pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. 

 b. Pengurus 

 Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan bertugas 

 untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik bidang organisasi 

maupun usaha. 

 c. Pengawas 
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Pengawas adalah badan yang di bentuk oleh rapat anggota dan bermaksud 

 untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  kebijakan 

pengurus. 

 

2.2.3 Permodalan  Koperasi 

  Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan 

cadangan, hibah dan sumbangan. Modal koperasi dapat juga berasal dari 

pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, 

bank atau lembaga keuangan lainnya, modal penyertaan serta sumber lain 

yang sah. Modal yang telah diperoleh, baik yang bersumber dari modal 

sendiri maupun dari pinjaman selanjutnya dikelola dan dipergunakan 

untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

 

2.2.4 Lapangan Usaha Koperasi 

  Lapangan usaha koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 antara 

lain sebagai berikut: 

a. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan 

anggota. 

b. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. 

c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan tujuan utama disegala bidang 

kehidupan ekonomi rakyat. 
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d. Koperasi dapat menghimpun dana dan mengeluarkannya melalui 

kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain 

dan anggotanya. 

e. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu 

atau satu-satunya kegiatan koperasi. 

f. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih 

lanjut dengan peraturan pemerintah. 

 

2.2.5 Sisa Hasil Usaha 

  Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 

dalam satu tahun dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak dan 

kewajiban pada tahun yang bersangkutan. Sisa hasil usaha akan terlihat 

pada perhitungan laba rugi yang dihitung pada tutup buku (akhir tahun), 

untuk itu SHU dapat dialokasikan untuk beberapa bagian, yaitu: 

a. Cadangan (pemupukan modal). 

b. Anggota berdasarkan jumlah simpanan. 

c. Anggota berdasarkan jasa terhadap koperasi 

d. Pengurus. 

e. Dana-dana lain meliputi, dana pembangunan daerah kerja, pendidikan, 

dana sosial, dan dana karyawan. Pembagian SHU tersebut di atas 

berdasarkan presentase rapat anggota. 
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2.2.6 Masa Depan Koperasi 

  Menurut Djabarudin (1997: 2), “untuk beberapa dasawarsa terakhir 

ini pembangunan koperasi dibeberapa negara didominasi oleh keinginan 

yang kuat untuk menyesuaikan usaha koperasi pada model perusahaan 

yang berhasil diseluruh dunia”. Ini membuktikan bahwa koperasi harus 

mengadopsi strategi moderen tanpa harus meninggalkan norma-norma 

yang berlaku didalamnya agar tercapai apa tujuan koperasi yaitu 

peningkatan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi ada berbagai macam, 

diantaranaya ada beberapa rangkumannya sebagai berikut: 

a. Membangun khususnya dan masyarakat potensi dan kemampuan 

meningkatkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar-dasar kesatuan 

dan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi 

sebagai sokogurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional dan merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Menurut Djabarudin (1997: 151), koperasi-koperasi disebagian 
dunia sedang berkembang dan praktek-praktek pemberian 
bantuan pada masa lalu telah menciptakan citra yang 
membingungkan dan seringkali salah tentang koperasi dalam 
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benak para pembuat kebijakan, perencanaan, administrator 
tokoh mayarakat dan bahkan diantara pemimpin dan anggota 
koperasi. 
 

   Bagaimanapun, bagian yang paling penting dari penyesuaian 

struktur dan proses reformasi kebijakan, perencanaan pembangunan 

administrasi proyek dan para koperasiawan. Dimana instansi pemerintah 

berperan yang paling penting dari penyesuaian struktur dan proses 

reformasi kebijakan mengembangkan dan mengawasi koperasi, banyak 

bantuan luar negri dan bantuan teknis yang disediakan untuk koperasi 

justru digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam pengembangan koperasi.  

Latar belakang pemikiran ini, dengan manajemen dan 
pengawasan demokratis berarti menjaga keunggulan 
kepentingan anggota dalam proses pengambilan keputusan 
dalam perusahaan koperasi, dimana mayoritas anggotanya 
mengambil keputusan siapa yang akan dipilih sebagai 
pemimpin, kapan masa jabatan berakhir dan kebijaksanaan yang 
bagaimana dapat diikuti (Djabarudin, 1997 : 184).  
 

  Memulihkan kembali kredibilitas koperasi di mata koperasiawan 

dan masyarakat, adalah sangat penting untuk meninggalkan cara “coba-

coba” dalam bentuk koperasi yang diawasi pemerintah dan berorientasi 

pada masyarakat yang melayani kepentingan umum dan kembali kepada 

pola klasik perkumpulan koperasi, yang merupakan organisasi usaha 

swasta yang terutama melayani kepentingan anggotanya. Sistem 

manajemen koperasi yang tepat mempunyai kenyataan bahwa manajemen 

perusahaan koperasi lebih rumit daripada manajemen komersial biasa 

lainnya, karena dibawah pengawasan demokratis, mengikuti keputusan 
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dari dewan pengurus yang dipilih dan melayani para anggotanya harus 

ditempatkan sebagai tujuan utamanya, tidak bisa dipergunakan sebagai 

alasan untuk bekerja tidak efisien. 

 

2.3 Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 

  Koperasi di ranah intelektual atau lebih dikenal dengan koperasi 

mahasiswa, pengembangan KOPMA sebaiknya dilakukan bertahap, dimulai 

dari sosialisasi dan penyamaan persepsi para pengurus dan pembina 

koperasi di kampus. Orientasi pemikiran perkoperasian dulu dipegang oleh 

pemerintah, pada suatu saat ini akan bergeser kepada perguruan tinggi. 

“Dalam sejarahnya perguruan tinggi telah memberikan kerangka teori 

perkoperasian, memberikan dinamika perkoperasian, mengembangkan 

imajinasi dan visi mengenai perkoperasian ini, yang telah terbukti sukses 

dibanyak bagian negara di dunia ini” (Djabarudin, 2003 : 6). Koperasi 

mahasiswa merupakan koperasi yang juga ikut dalam tahap pembangunan 

ekonomi negara, hanya saja lingkup usahanya berbeda dengan koperasi lain 

yaitu di lingkungan perguruan tinggi.  Walaupun KOPMA ini organisasi 

UKM, tetapi KOPMA juga merupakan badan usaha dengan salah satu 

tujuan utamanya mencari keuntungan, maka koperasi mahasiwa ini dengan 

mengadopsi cara usaha yang moderen ikut bersaing untuk membuka usaha 

di area perguruan tinggi.  

   Kampus perguruan tinggi (PT) selama ini diyakini sebagai tempat 

komunitas para intelektual, yakni mahasiswa dan para dosen, guru besar dan 
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peneliti, karena itu, tidak salah bila masyarakat menaruh harapan besar 

kepada komunitas kampus ini untuk menjawab berbagai permasalahan 

bangsa, di dalam lingkungan kampus PT terdapat banyak potensi sumber 

daya terutama sumber daya manusia berkualitas sesungguhnya dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dalam kaitanya tersebut, bila kita 

melihat perkembangan koperasi di lingkungan PT secara kuantitatif 

menunjukan fakta yang menggembirakan, dimana hampir smua PT sudah 

mempunyai koperasi, namun, secara kualitatif di lingkungan PT belum 

memperlihatkan kemajuan yang berarti. Faktanya koperasi yang berpredikat 

civitas akademika tersebut sesungguhnya, banyak potensi usaha di 

lingkungan kampus baik berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar seperti 

penyediaan buku pelajaran dan alat tulis, fotokopi, warnet, penyewaan 

komputer, maupun yang tidak langsung seperti usaha kantin atau warung 

makan, penglolaan asrama mahasiswa event organizer acara kampus, dan 

lain sebagainya, tapi untuk memulainya terlebih dahulu kita tentukan visi 

dan misi KOPMA tersebut.  

   “Langkah langkahnya adalah : Pertama, membangunvisi koperasi. 

Koperasi sekarang  ini boleh dikatakan tidak mempunyai visi. Kita hanya 

berfikir duit-duit itu saja. Tetapi tidak ada visinya sama sekali mengenai 

peranan koperasi seperti yang dicita-citakan oleh pasal 33 UUD 1945” 

(Ibnoe Soedjono dalam Djabarudin, 2003 : 61). Orang sering menulis visi 

tentang koperasi Indonesia, memang untuk jangka panjangnya itu sebagai 

realisasi pasal 33, untuk itu dalam bidang usaha seperti KOPMA ini 
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haruslah terdiri dari mahasiwa, jadi mahasiswa disini selain dituntut dalam 

kreatifitas akademik juga dituntut untuk sukses dalam berwirausaha. Visi 

KOPMA ini lebih digunakan sebagai alat penyalur kreativitas mahasiswa, 

daripada mahasiwa tidak mempunyai pekerjaan dikos lebih baik mereka 

diberikan pengarahan untuk berwirausaha dan berorganisasi di KOPMA ini. 

Organisasi ini tercantum dalam kegiatan UKM Universitas Negeri 

Semarang yang berguna bagi kesejahteraan, dimana para anggota KOPMA 

yang berupa mahasiswa dilatih dalam hal berorganisasi dengan berinteraksi 

antara teman jurusan bahkan dari fakultas lain. Semoga dengan KOPMA 

mahasiswa dituntut untuk berkarya di bidang akademik maupun usaha agar 

berguna bagi universitas dan untuk perkembangan perekonomian negara. 

Menurut Djabarudin (2003 : 3), “pembaharuan koperasi Indonesia 

diharapkan dimulai dari generasi muda koperasinya”. Untuk melaksanakan 

itu semua maka harus ada perbaikan dari dalam maupun dari luar sehingga 

fungsi advokasi yang dijalankan dapat berjalan secara efektif karena 

didukung oleh adanya ketrampilan berdasarkan pengalaman yang baik 

tentang perkoperasian.  

   Pengalaman tentang berkoperasi bisa didapat dari menjadi anggota 

koperasi ataupun dari pembelajaran yang diterangkan oleh kurikulum di 

perguruan tinggi, maka dari itu dalam pembentukan KOPMA inilah perlu 

adanya pengetahuan tentang berkoperasi. “Pendidikan koperasi memiliki 

peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, 

khususnya kualitas anggota dalam memahami koperasi dan partisipasinya 
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dalam koperasi, serta kualitas pengelola dalam mengembangkan 

ketrampilan-ketrampilanya untuk mengelola usaha koperasi”. (Djabarudin, 

2002 : 1). Demikian pula pengajaran mengenai perkoperasian tersebut, 

belum ada kesepakatan mengenai titik berat tekananya, apakah pada 

idealisme atau nilai-nilainya atau pada praktek-prakteknya, teknis kegiatan 

uasahanya. Mengenai mata kuliah perkoperasian seiring berkembangnya 

wacana, bergulirnya statement teori-teori yang erat kaitannya dengan 

bangun usaha koperasi ternyata sangat luas, membuat bangkit kesadaran 

insan perguruan tinggi akan perlunya mata kuliah perkoperasian untuk tetap 

dipertahankan dan meletakan dasar yang sama bagi seluruh pengajaran 

perkoperasian diperguruan tinggi seluruh Indonesia dengan jatidiri sebagai 

basis. Karena menurut Djabarudin (2002 : 78), dapat memberikan dampak 

positif antara lain: 

a. Dimasa yang akan datang koperasi misalkan KOPMA justru 
akan dipertahankan dan dikembangkan khususnya dalam 
kaitannya untuk pembangunan ekonomi rakyat. 

b. Kiprah koperasi dalam membangun ekonomi rakyat dapat 
menampakan hasil yang maksimal seperti performance, 
manajemen dan bahan usaha lain KOPMA ataupun kopontren 
Dst. 

c. Dalam era global koperasi harus bisa masuk pasar dan justru 
harus bisa mendominasi, jadi pemahaman koperasi harus 
diberikan dengan sistem jemput bola, layaknya KOPMA yang 
memberikan tawaran kepada calon anggotanya untuk menjadi 
anggota dengan sukarela. 

d. Amandemen pasal 33 UUD 1945 jangan dijadikan alasan untuk 
pengembangan koperasi baik bidang pelayanan jasa atau usaha 
seperti KOPMA, karena masih ada kesimpangsiuran dalam 
berita yang dikutip 
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2.3.1 Tujuan Pembelajaran Koperasi 

  Tujuan pembelajaran koperasi ini memang penting untuk 

melandasi susunan organisasi interen dalam  koperasi, dimana anggota 

yang cerdas akan memberikan ide-ide kreatif kepada atasan guna 

menyokong pertumbuhan usaha koperasi. Menurut Djabarudin(2002 : 

159),pembinaan koperasi Indonesia ditujukan agar peserta didik mampu 

menghayati dan terampil tentang pembinaan koperasi Indonesia dengan 

menyebutkan dan menuliskan kebijakan dan program berikut fungsi dan 

peranannya dalam pengembangan koperasi Indonesia sehingga peserta 

didik mampu menggunakanya dalam menyajikan sebagai bahan dalam 

bentuk sebuah rencana kerja yang sesuai untuk proses pembinaan dan 

pengembangan koperasi Indonesia. Pendidikan koperasi disini 

dimaksudkan untuk pendidikan formal dan berlangsung pada pendidikan 

tinggi. “Secara tradisi akademis dalam mengajarkan suatu cabang 

keilmuan adalah mencoba menjawab: who, where, when dan how, suatu 

deretan pertanyaan yang mencerminkan domain pendidikan kognitif, 

affektif dan psikomotorik dan selanjutnya” (Suprajitno dalam Djabarudin, 

2002 : 213). “Koperasi dapat dipelajari dalam berbagai sudut disiplin ilmu 

(ekonomi, hukum sosiologi, politik dan psikologi) ditinjau dari disiplin 

ilmu ekonomi koperasi diletakan sebagai unit ekonomi produktif, 

berbentuk perusahaan dengan tujuan akhir yang khas karena itu memiliki 

karakteristik yang khas pula” (Ramudi dalam Djabarudin 2002 : 225).  
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  Masalahnya adalah bagaimana menggunakan teori-teori ekonomi 

(yang dibangun untuk pengembangan perusahaan yang berorientasi pada 

laba), kedalam koperasi dimana organisasinya berorientasi kepada 

peningkatan kesejahteraan anggota, untuk itu perlu adanya pendidikan 

mengenai ekonomi koperasi karena pendidikan ekonomi koperasi 

merupakan ilmu terapan setelah dimasukan nilai-nilai norma dan prinsip–

prinsip koperasi. Inti dari pendidikan koperasi itu sendiri adalah bagian 

dari materi ekonomi yang diperdalam dalam studi koperasi disusun 

berdasarkan kepada teori ekonomi mikro (yang relevan ), setelah 

diverifikasi dengan nilai-nilai norma dan prinsip-prinsip koperasi 

digunakan sebagai acuan dalam kurikulum untuk mahasiswa. 

 

2.4 Manajemen Koperasi Mahasiswa 

   “ Istilah manajemen adalah istilah Inggris, dan di Indonesia lebih 

dikenal dalam artinya yang berasal dari Amerika Serikat. Istilah 

management  dikenal secara luas di Filipina sebagai bekas jajahan Amerika. 

Demikian pula di Singapura, Malaysia” (Widayanti, 2007 : 5). Sedangkan 

berpikir secara manajemen adalah berpikir secara mengendalikan, 

mengarahkan dan memanfaatkan segala apa (faktor-faktor, sumber-sumber 

daya) yang menurut perencanaan (planing) diperlukan untuk menyelesaikan 

atau mencapai suatu (objective) atau tujuan (goal) yang tertentu. 

“management embraces all duties and functions that pertain to the initiation 

of an enterprise, its financing the esthabilishment of all major policies, the 
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prevision off all necasary equipment the outlining of the general from of 

organization under winch the interprise to operate, and the selection of the 

principal officer”. Praktek manajemen secara langsung maupun tidak 

langsung berhubungan dengan (planning, organizing, actuating dan 

controling ) unsur manusia, planning dalam manajemen adalah ciptaan 

manusia organizing selain mengatur unsur manusia, actuating adalah proses 

mengerakan manusia dan organisasi sedangkan controling digunakan untuk 

pelaksanaan manajemen. Masalah anggota dalam manajemen koperasi, 

merupakan masalah yang sangat penting. Berbeda dengan dengan bentuk 

usaha yang berdasarkan kumpulan modal, dimana anggota pemiliknya tidak 

termasuk di dalam bidang manajemen, pada koperasi, masalah anggota 

meminta perhatian manajemen yang lebih besar. “Hal ini jelas, karena 

koperasi adalah konsentrasi anggota, bukan konsentrasi modal pemilik” 

(Widiyanti, 2007 : 71). 

  Berhubungan dengan teori manajemen dalam koperasi kita ketahui 

pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan. 

b. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara. 

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 
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Menurut Bung Hatta asas kekeluargaan yang dimaksud pada 
pasal satu ialah koperasi, maka dari itu gagal atau suksesnya 
suatu koperasi sebagaimana juga organisasi lain, adalah 
totalitas dari kegagalan ataupun keberhasilan dari manajemen 
secara keseluruhan dalam menanggapi dan memanfaatkan 
keadaan intern dan ekstern dari koperasi (widiyanti, 2007 : 
106).  
 

  Dalam kerangka proses manajemen, yang dimaksud dengan 

perencanaan jangka panjang adalah pengambilan keputusan tentang sasaran 

yang akan dicapai dan perumusan kebijaksanaan dengan memeperhatikan 

keadaan yang nyata sebagai titik tolak pengembangan tujuan akhir yang 

akan dicapai dan kesempatan serta hambatan yang dihadapi. Dan semua 

manajemen yang bersangkutan adalah untuk menentukan pencapaian lima 

karakter tujuan usaha koperasi. Menurut Widayanti (2007 : 174),lima 

karakter tujuan koperasi antara lain: 

- Merupakan rumusan tentang arah dan gerak perusahaan atau arah 
yang harus diambil perusahaan. 

- Merupakan pedoman tingkah laku dari setiap unit yang ada dalam 
perusahaan. 

- Merupakan alat untuk menilai apakah suatu keputusan itu baik bagi 
masa depan atau jalan usahanya. 

- Meningkatkan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh 
perusahaan. 

- Merupakan alat utama dalam melaksanakan kontrol intern usaha. 
 

  Masyarakat moderen dewasa ini fungsi manajemen dalam 

KOPMA sama dengan manajemen dalam koperasi pada umumnya. 

“Perbedaan terletak pada fungsi mana dari fungsi manajemen itu dilakukan 

rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa dan manajemen oleh manajer. 

Ada lima fungsi manajemen koperasi mahasiswa, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan” (http://Anne 
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Ahira.com). Terkait dengan Strategi pemasaranritel merupakan hal urgen 

dalam menjalankan bisnis ritel yang akhir-akhri ini makin berkembang dan 

menggeliat. Industri ritel kini terus melaju seiring dengan makin 

beragamnya kebutuhan konsumen, berubahnya teknologi informasi, dan 

berkembangnya dunia usaha perlu adanya pengetahuan tentang 

pengguanaan red ocean strategy dan blue ocean strategy.Dalam Strategi 

Lautan Merah, individu dan industri berupaya mengeksploitasikan 

permintaan yang ada. Sering kali strategi ini menghadapi masalah mengenai 

persaingan dari pesaing-pesaing untuk merebut potensi yang ada. Dalam 

saat memenangi saingan ini, tenaga dan waktu telah terbuang tanpa disedari. 

Manakala di dalam Strategi Lautan Biru, individu dan industri yang berani 

berinovasi dan berkreativitas akan menciptakan permintaan baru walaupun 

tidak adanya jaminan perolehan keuntungan. Strategi Lautan Biru ini 

digambarkan seperti lautan biru yang luas terbentang, yang boleh kita 

jelajah selagi kita sanggup berinovasi dan kreatif mencoba sesuatu yang 

baru. Asas bagi keberhasilan pelaksanaan. “Strategi Lautan Biru dalam 

organisasi adalah apabila sesebuah organisasi mencapai nilai inovasi” 

(http://Bloq.Haalinda.Com). Inovasi akan berhasil apabila tindakan 

organisasi secara positif mempengaruhi struktur cost yakni berhasil 

menurunkan cost pengeluaran dan meningkatkan nilai pembeli secara 

serentak. Penurunan cost dilakukan adalah dengan menghilangkan dan coba 

mengurangkan faktor-faktor yang menjadi puncak persaingan dalam 

koperasi khususnya. Manakala nilai pembeli ditingkatkan dengan 
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menambah dan menciptakan elemen-elemen baru yang belum pernah 

ditawarkan dalam pasaran. 

  Salah satu langkah yang penting sebelum mempunyai bisnis adalah 

melakukan analisis persaingan usaha. Begitu juga dalam KOPMA, analisa 

persaingan kompetitor ini biasanya dilakukan dengan analysis SWOT: 

Strength, Weeknes, oportunity and threath. “Sebaiknya usaha bisnis sering 

merivew literatur dari komputer dan internet untuk melihat bagaimana 

mempresentasikan usaha, dan seperti apa public image yang dibangun dari 

hasil yang ditimbulkan” (Http://Indo Cashregister.com) 

2.5 Pesaing Ritel 

   “Kata ritel berasal dari  bahasa prancis, retellier yang berarti 

memecah sesuatu, usaha ritel atau eceran (retailing) dapat dipahami sebagai 

semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara 

langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan 

untuk bisnis’’ (Christina, 2006 : 4). format bisnis ini dapat kita lihat dalam 

bagan: 

Produsen 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Jalur Distribusi Dagangan 

Produsen 

Pedagang besar 

Ritel 

Konsumen akhir 
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  “Cara yang lebih pasti dalam menentukan tingkat kompetisi adalah 

menghitung luas total retail untuk setiap jenis ritel dibandingkan dengan 

penduduk dalam suatu lokasi tertentu” (Christina, 2006 : 107 ). Dan itu bisa 

digambarkan dengan bagan lima kekuatan porter yang menghubungkan 

potensi pengembangan produk sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.3: Model Lima kekuatan Porter 

 

  Menurut Fred R. David(2006 : 131), “persaingan antar perusahaan 

sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam lima kekuatan 

kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil 

hanya jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibanding strategi 

yang dijalankan perusahaan pesaing”. Perubahan strategi oleh suatu 
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perusahaan mungkin akan mendapat serangan balasan, seperti menurunkan 

harga, meningkatkan kualitas, menambah feature, menyediakan jasa, 

memeperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan. Ketika perusahaan baru 

dapat dengan mudah masuk kedalam industri tertentu, instansi persaingan 

antar perusahaan meningkat, tetapi hambatan untuk masuk dapat mencakup 

kebutuhan untuk mencapai sekala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk 

mendapatkan teknologi dan pengetahuan. Intelijen kompetitif adalah proses 

sistematis dan etis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi 

tentang aktifitas pesaing dan trend umum untuk memperbaiki tujuan 

perusahaan. 

 

2.6 Hasil penelitian Terdahulu 

 Sebagai acuan dalam penelitian KOPMA ini maka ada beberapa referensi 

dari berbagai jurnal strategi pemasaran, semuanya dapat kita lihat dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Temuan Indikator 

1 Made Merta 

 

Fakultas 

Teknologi 

Pertanian, 

Universitas 

Udayana 

Menu Enginering 

sebagai penetapan 

strategi pemasaran 

pada restoran sari 

laut restu bali. 

4hal yang harus di tempuh 

dalam strategi pemasran 

untuk meningkatkan hasil 

penjualan 

1. Peningkatan harga 

jual 

2. 3item masuk 

Menu engineering adalah 

serangkaian proses dimana 

menajemen dapat melakukan 

evaluasi penyusunan harga, 

desain dan isi menu pada saat 

sekarang maupun yang akan 

datang. 
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Tahun 2002. 

kategori dog 

3. Upaya promosi lebih 

efektif 

4.  Menu kategori dog 

harus di hapus 

2 Sony Firdaus 

dan Nur Indriarti 

 

Jurnal 

Teknologi 

Industri Vol. V 

No. 2 April 2001 

: 81-94 

Analisis persaingan 

produk sepeda motor 

berdasarkan segmen 

pasar dan posisi 

produk. 

Dari 8 merek sepeda motor 

yang diajukan pada 

kuesioner pendahuluan, 

lima merek 

sepeda motor dipilih oleh 

sebagian besar responden (> 

50 %), yaitu Honda (Supra 

X-treme),Yamaha (Vega), 

Suzuki (Shogun c akram), 

Jialing (Safari JL 100), dan 

Kawasaki (Kaze). 

Sedangkan atribut yang 

dipilih oleh sebagian besar 

responden (> 60 %), adalah: 

harga produk baru, 

ketersediaan dan harga suku 

cadang, harga jual produk 

setelah dipakai (bekas), 

konsumsi bahan bakar, dan 

model. 

Identifikasi sampel penelitian, 

yang dilakukan berdasarkan 

salah satu pengembangan 

metode 

probability sampling, atau 

sering disebut cluster 

sampling. Sampel dipilih 

secara acak dari 

berbagai profesi yang dimiliki 

oleh masyarakat, meliputi 

pelajar, mahasiswa, pegawai 

negeri, 

wiraswasta, pegawai swasta, 

ibu rumah tangga, pencari 

kerja, dan lain-lain. 

3 Sulastri Rini 

Lindrayani 

 

Jurnal aplikasi 

manajemen vol 

Pengaruh penerapan 

strategi pemasraan 

terhadap kerajinan 

marmer/onyx di 

kecamatan 

Penerapan strategi pemasran 

yang merupakan variable 

bebas dari X1=produk, 

X2=harga, X3=distribusi 

Dan X4= personal seling 

Responed atau uji indikator 

nya dalah smua perusahaan 

industri kerajinan marmer/onyx 

yang sudah melakukan ekspor 

produk yang berada di 
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5 no 3 2007 campurdarat 

kabupaten 

tulungagung. 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap 

perkembangan industri  

kerajinan marmer 

kecamatan Campurdarat. 

4 Budi Rahayu 

Tanama Putri 

 

Laboratorium 

Ekonomi, 

Program Studi 

Peternakan, 

Fakultas 

Peternakan 

Universitas 

Udayana 

Nov 2002 

Analisis strategi 

pemasaran DOC 

pedaging pada PT X 

unit bali. 

Matriks Evaluasi Faktor 

Internal (IFE) yang 

digunakan dalam penelitian 

ini 

bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki 7 

perusahaan dalam 

pemasaran DOC pedaging. 

Hasil evaluasi memberikan 

input bagi perusahaan dalam 

merumuskan strategi 

pemasaran DOC yang akan 

dilakukan. Pada Tabel 1 

dapat dilihat bahwa: 

kekuatan mayor perusahaan 

adalah merek produk, 

kualitas produk, SDM, 

pengalaman menjual, dan 

layanan. 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah riset 

deskriptif, yaitu 

dilakukan pengumpulan data 

untuk menjawab permasalahan 

yang ada. 

Pengumpulan data selama 

penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode 

survai (Umar, 2000 dan 

Rangkuti, 2002). 

5 Suranto dan 

Anand 

miftachur riza 

 

Jurnal Ilmiah 

Penentuan strategi 

pemasaran 

berdasarkan perilaku 

konsumen dengan 

metode deskriminan 

1. Perilaku yang nyata 

antara konsumen yang 

sering berbelanja dengan 

mereka yang jarang 

berbelanja di PT. Gudang 

Analisis diskriminan adalah 

metode statistik untuk 

mengelompokkan 

atau mengklasifikasi sejumlah 

obyek ke 
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Vol. 04 No. 01 

Agustus 2005 

(khusus di PT 

gudang rabat alfa 

retailindo solo). 

Rabat Alfa Retailindo. 

2. Variabel yang paling 

membedakan perilaku kedua 

kelompok pembeli tersebut 

adalah variabel harga dan 

AC. 

3. Harga merupakan 

variabel yang paling 

membedakan perilaku 

konsumen ‘sering beli’ atau 

‘jarang beli’. Sedangkan 

variabel AC sebagai 

pembeda konsumen 

berikutnya. 

4. Dari sepuluh variabel, 

delapan variabel lainnya 

(lay out, lengkap, musik, 

lampu, pelayanan karyawan, 

kasir, promosi dan image) 

bukanlah variabel yang 

membedakan kedua 

kelompok. 

5. Diskriminan yang ada 

ternyata valid dan dapat 

digunakan, karena tingkat 

ketepatannya 60,7% ( 

>50%) & mempunyai 

crossvalidation 60,7%. 

 

dalam beberapa kelompok, 

berdasarkan 

beberapa variabel, sedemikian 

hingga 

setiap obyek yang menjadi 

anggota lebih 

dari pada satu kelompok. 

Sumber : (www.Pdf-finder.com//Jurnal Pemasaran) 
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2.7 Kerangka Berpikir 

   Mengembangkan strategi pemasaran  menurut Kotler (2009:35), 

“unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana 

pemasaran yang mendalam dan kreatif yang dapat memandu kegiatan 

pemasaran”.  Pertanyannya adalah, yang sudah ditempuh KOPMA ini apakah 

sudah memenuhistandar yang baik jika dihubungkan dengan faktor hambatan 

yang muncul yaitu, penentuan harga, promosi,  loyalitas, dan pesaing. Smua 

tidak luput dari target, strategi penjualan segmentasi dan positioning. Sesuai 

dengan jurnal Merta (2002 : 2), “penjualan yang dapat memberikan 

keuntungan yang signifikan harus tetap dikedepankan, agar kegiatan usaha 

dapat berkembang dengan baik”. Untuk mengatasi masalah inilah diperlukan 

langkah-langkah penting menyusun strategi dan desain pemasaran dengan  

memperhatikan setiap perubahan yang terjadi.  “Mereka mengidentifikasi dan 

membuat profil dari kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang 

mungkin lebih menyukai atau menginginkan bauran produk dan jasa beragam 

dengan meneliti perbedaan demografis, psikografis, dan perilaku antar 

pembeli” (Kotler, 2009 : 13). Ketiga faktor tersebut adalah cara untuk 

beradaptasi terhadap faktor persaingan usaha. Perlu strategi khusus untuk 

mengatasi persaingan usaha, tetapi hal yang paling mendasar adalah dengan 

mempertahankan pelanggan, salah satunya adalah dengan memupuk loyalitas. 

“Membangun hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi 

semua pemasar dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasar jangka 

panjang” ( Kotler 2009 :153).  
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   Demi tercapainya tujuan KOPMA UNNES yaitu kesejahteraan 

anggota, maka strategi pemasaran harus segera diterapkan guna menyongsong 

keberhasilan usaha di masa mendatang, untuk itu perlu adanya target guna 

mengambil keputusan yang begitu  menentukan dalam kasus sekarang ini. 

“Untuk membidik usaha mereka dengan tepat, pemasar bisnis harus 

mengetahui: siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa 

keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka dan apa 

kriteria evaluasi yang mereka gunakan” (Kotler, 2008:208). 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

antara strategi pemasaran usaha  terhadap keberhasilan usaha, karena peneliti 

meilihat dari data Rapat Akhir Tahun  (RAT) tahun 2010 terlihat disitu ada 

penurunan omzet. Peneliti juga mengaitkan tentang pesaing swasta yang 

sekarang menjamur dikawasan UNNES Semarang, maka dari itu hambatan-

hambatan dari faktor dalam dan luar harus segera dibenahi. Sesuai dengan 

jurnal Rahayu (2002 : 1),permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah 

belum mampu menyusun strategi pemasaran yang tepat karena kurangnya 

informasi mengenai ”trend” dan jumlah permintaan.Perlunya evaluasi kondisi 

internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan untuk menyusun rencana 

serta strategi yang tepat bagi pemasaran perusahaan. Berdasarkan kajian teori 

yang telah diuarikan diatas yang diambil dari berbagai sumber buku yang 

terpercaya, maka desain penelitian yang akan di terapkan dapat nampak 

dalam bagan dimana alurnya berasal dari strategi pemasaran, pesaing dan 
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hambatan KOPMA yang dihubungkan dengan keberhasilan usaha, antara lain 

sebagai berikut gambaran alur fikir dari penelitian ini dihubungkan antara 

fokus dimana keterkaitan dalam permasalahan yang diangkat dalam suatu 

penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar :2.4 Kerangka Berfikir 
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hambatan 

KOPMA UNNES 

Keberhasilan 

Usaha 



 

 

1 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1 Dasar Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Beberapa alsan yang dipertimbangkan untuk 

memilih metode kualitatif: 

a) Dengan pendekatan kualitatif peneliti melakukan penelitian pada 

latar ilmiah, oleh karena itu peneliti harus ada dilapangan. Dalam 

hal ini peneliti ingin mengetahui strategi pemasaran  koperasi 

mahasiswa UNNES. 

b)  “Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk 

mengembangkan teori yang dibangun dari data yang diperoleh 

melalui grounded research” (Sugiyono, 2008 : 35). 

c) Untuk memastikan kebenaran data-data sosial sering sulit 

dipastikan kebenaranya dengan metode kualitatif melalui teknik 

pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, maka 

kepastian data akan terjamin. 
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3.2 Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada koperasi Universitas Negeri 

Semarang berkedudukan di kampus UNNES kecamatan Gunungpati, kota 

Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan kantornya berada di gedung unit 

kegiatan mahasiswa (UKM) lantai 2 Universitas Negeri Semarang. KOPMA 

merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM), berbeda dengan jenis 

UKM lainnya, KOPMA UNNES mempunyai peran ganda yaitu selain 

sebagai organisasi kemahasiswaan yang mempunyai misi atau tugas 

pendidikan dan pengembangan sumberdaya anggotanya yang merupakan 

organisasi bisnis yang berbadan hukum. Selain itu KOPMA UNNES juga 

memiliki karakteristik kusus, artinya merupakan salah satu jenis UKM yang 

selain berada di bawah pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan 

(PRBK) juga UKM yang dapat berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi 

dan Unit Mikro Kecil dan Menengah kota Semarang dan Instansi-instansi 

terkait lainnya. KOPMA UNNES pada awal kepengurusan tahun 2010 ini 

terdiri dari 5 bidang yaitu sekertaris, bendahara, pemberdayaan sumberdaya 

anggota, Bidang usaha dan Bidang penelitian dan pengembangan, akan tetapi 

setelah personil bidang penelitian dan pengembangan tidak bisa melanjutkan 

perjuangan maka kepengurusan KOPMA hanya tinggal 4 bidang saja. 

Sedangkan untuk program kerja bidang penelitian dan pengembangan di 

lanjutkan oleh ke 4 bidang tersebut.  
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3.3 Fokus Penelitian 

  Penelitian ini berfokus pada KOPMA UNNES dalam manajemen 

pemasaran yang dikelola dan dikembangkan. Secara lebih khusus penelitian 

ini diarahkan pada : 

a. Upaya koperasi mahasiswa dalam meningkatkan keberhasilan 

usaha menyangkut bidang strategi pemasaran yang dilakukan 

terhadap usaha ritel dan juga fotokopi. 

b. Hambatan apa saja yang dihadapi (KOPMA UNNES) dalam 

permodalan dan penurunan omzet. 

c. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pesaing ritel di 

kawasan sekitar. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

  Menurut Arikunto (2006 :129), “sumber data penelitian merupakan 

sebuah subyek yang digunakan sebagai acuan dari mana data tersebut dapat di 

ambil atau diperoleh”. “Metode pengambilan data merupakan suatu usaha 

sadar untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dan 

dengan prosedur yang terstandar” (Suharsimi Arikunto dalam Agus, 1996 : 

223). “Metode lebih menekankan pada  strategi, proses dan pendekatan dalam 

memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang 

diperlukan” (Nana Sudjana dalam Agus, 1987 : 52). “Menurut Lofland dan 

Lofland sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain” 
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(Moeleong dalam Suyatno, 2002 : 112). Sedangkan data menurut Prishardoyo 

(2009 : 5),  “aspek yang tidak kalah penting dalam melakukan studi empiris 

adalah data”. Data dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sifat dan 

sumbernya. Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari obyek, baik melalui metode wawancara, kuisioner, telepon, dll. Kedua, 

data sekunder merupakan data yang yang diperoleh dari sumber kedua, 

mudah didapatkan karena tersebar luas dibeberapa sumber misalnya data 

yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) atau Bank Indonesia (BI). 

Keberhasilan setiap penelitian tergantung dari ada tidaaknya ketersediaan 

data. Maka dari itu data yang akurat hanya bisa didapat dari sumber 

permasalahan berasal, dan smuanya bisa diperoleh dengan berbagai cara dan 

kemungkinan. 

  Data bisa kita klasifikasikan sebagai data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

(melalui wawancara, kuesioner, telpon, dsb.), “sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dan biasanya sudah siap pakai” 

(Rusdarti, 2009 : 4 ). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai data primer 

maupun sekunder, adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data langsung dari sumber permasalahan yang di 

angkat dalam penelitian disini yang dimaksud adalah KOPMA UNNES yaitu 

dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer yang diambil, 

yaitu berupa hasil wawancara kepada anggota, pengurus dan pengawas 
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Koperasi Mahasiswa UNNES. Jumlah yang diwawancarai adalah 15 orang, 

yaitu ketua organisasi kode 1a, pengawas kode 1b, 3 pengurus kode 2a-c dan 

10 anggota dan pelanggan kode 3a-j. Data berupa observasi, yaitu berupa 

hasil dari observasi keadaan fisik dan struktur organisasi Koperasi Mahasiswa 

UNNES. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan catatan yang 

menyebutkan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan 

yang bersifat teoritis. Data sekunder yang diambil yaitu berupa catatan dalam 

laporan–laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada rapat 

anggaran tahun 2010 tanggal 15 Januari  berupa perkembangan total omzet 

penjualan dan gambaran umum KOPMA UNNES. 

 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam suatu karya ilmiah atau penelitian dalam skripsi, tidak lepas 

dari Tehnik-tehnik pengumpulan data. Antara lain : 

A. Metode Wawancara 

Metode wawancara bisa dilakukan dengan orang yang bersangkutan 

dalam perusahaan metode ini biasanya dilakukan dengan saling 

berinteraksi menggunakan percakapan untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan dalam penelitian, untuk mengetahui informasi lebih 

dekat sehubungan permasalahan yang sedang dihadapi  dan strategi 

pemasaran yang diterapkan oleh KOPMA untuk menghadapi 
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pesaing.Untuk itu perlu mengumpulkan Informan untuk 

diwawancarai, dalam hal ini adalah: 

a. Ketua dan pengawas UKM KOPMA UNNES 

b. Penangngung jawab bagian bidang usaha dan pemasaran 

c. Anggota dan pelanggan KOPMA 

B. Metode Observasi 

“Adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematisterhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian” (Rachman dalam Suyanto, 1999 

: 7). Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejalayang diselidiki (Narbuko Kholid, dkk dalam 

Suyanto. 2004 : 70). 

C. Metode Dokumentasi 

Merupakan  metode yang menitik beratkan pada kelengkapan data 

dimana arsip-arsip tata buku dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) 

perusahaan atau organisasi. “Metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan cara mencari, mengenali hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya” ( Arikunto dalam 

Suyatno 1997 : 234 ). 
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D. Metode angket 

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan dalam memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang mereka ketahui 

(Suharsimi Arikunto dalam Agus, 1993 : 124). Penelitian ini bentuk 

kuesioner atau angket yang dipakai adalah bentuk angket terbuka 

yaitu angket yang sudah disediakan alternatif jawaban sehingga 

responden juga bisa mengomentari pertanyaan dalam lembar jawab, 

Untuk itu informan yang  kita butuhkan  adalah konsumen atau 

pelanggan setia KOPMA. 

 

3.6 Keabsahan Data 

  Dalam kriteria keabsahan data salah satu teknik pemeriksaan 

keabsahan data adalah triangulasi contohnya dengan metode snow ball, yaitu 

memberikan pertanyaan kepada informan sampai informan berada pada titik 

jenuh, dimana metode ini bercirikan menambah informan secara continued 

jika informan yang di wawancara sebelumnya dirasa belum memberikan 

jawaban yang valid atau seperti yang dinginkan. “Menurut Lincoln dan Guba 

dalam Bungin (2008:59), paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama 

guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif”. Yaitu: 

A) Standar Kredibilitas 

Salah satu tehnik keabsahan data disini adalah triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu 
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untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Menurut Patton dalam Suyatno (2002:178), menyimpulkan 

triangulasi dapat dengan beberapa cara yaitu : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil   
 wawancara. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum  
 dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi 
 penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 
d. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan  
 berbagai pendapat dan pandangan orang. 
e. Membadingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
 berkaitan. 
 

  Dalam metode triangulasi peneliti mencoba 

membandingkan antara metode wawancara dan juga hasil 

pengamatan. Alasan peneliti menggunakan triangulasi tersebut antara 

lain adalah dua pertimbangan sebagaimana triangulasi yang 

menggunakan dua sudut pandang untuk menentukan kebenaran data 

yang sedang diteliti, dimana kebenaran data sebagai berikut : 

-Untuk memperoleh data yang sama atau sejenis dengan 

permasalahandalam penelitian. 

-Untuk memperoleh data yang sama, atau sejenis dalam tujuan dan 

manfaat penelitian. 

B) Standar Transferabilitas 

 Transferabilitas merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat 

 dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi di jawab dan 

 dinilai oleh para pembaca laporan penelitian. Apabila laporan 

 penelitian dapat dibaca oleh para pembaca dengan gambaran dan 
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 pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian maka 

 transferabilitasnya tinggi. 

C) Standar Dependabilitas 

Dependabilitas merupakan pengecekan atau penilaian akan 

ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, 

merupakan cerminan atau kemantapan dan ketepatan menurut 

standar reliabilitas penelitian. Dengan melakukan audit 

(pemeriksaan) dependabilitas itu sendiri, dengan melakukan 

review terhadap seluruhhasil penelitian yang dilakukan olehauditor 

independen. 

D) Standar Konfirmabilitas 

Berfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil 

penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. 

Biasanya ini dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

    Pengumpulan data belum selesai jika tidak dilakukan kegiatan 

analisa data, karena menggunakan metoda yang berbeda dengan kuantitatif. 

Awalnya dengan pengumpulan data empiris seperti yang telah dipaparkan di 

atas oleh peneliti dalam berbagai sumber, digunakan untuk selanjutnya 

sebagai penentuan konsep teoritis agar bisa menghasilkan jawaban dari 

perumusan masalah yang bermutu, analisa data kualitatif dapat dilakukan 
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dengan berbagai tehnik atau metode yang berhubungan dengan studi kasus 

dalam permasalahn skripsi ini antara lain: 

a. Pengumpulan dataseperti halnyainformasi berasal dari data  yang akurat 

dari tempat permasalahan bermula langsung dari sumber penelitian, 

dikumpulkan dengan tanpa rekayasa dan juga murni ditulis tanpa ada 

penambahan kalimat yang dilebihkan karena ini merupakan   hasil olahan 

observasi dan wawancara dari para informan. 

b. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menonjolkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan   

finalnya dapat ditarik verifikasi (Milles dalam Suyanto, 1992 : 15-16). 

c. Adanya kesimpulan data dan rentetan kejadian mengakibatkan adanya 

suatu konsep untuk segera melakukan tindakan preventif or diffendsive. 

d. Setelah semua data terkumpul dan ditemukannya beraneka macam 

jawaban atas permasalahan dan juga faktor-faktor yang menjadi 

penyebabnya maka penulis bisa mengambil kesimpulan dari pada hasil 

yang diteliti. 

 

3.8 Fokus Penelitian 

   Fokus merupakan satu hal yang harus ada dalam sebuah penelitian 

kualitatif. Fokus adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek 

pengamatan penelitian (Arikunto dalam Ema Ratna, 1997: 200 ). Dalam 
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penelitian ini, Fokus yang akan dibahas oleh penulis adalah strategi 

pemasaran yang diterapkan dalam bisnis usaha di KOPMA Universitas 

Negeri Semarang. 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

   Prosedur penelitian menurut Arikunto(2006 : 22), langkah-langkah 

penelitian yang menitik beratkan pada kegiatan administratif, yaitu: 

a. Pembuatan rancangan penelitian. 

b. Pelaksanaan penelitian. 

c. Pembuatan laporan penelitian. 

   Dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan dimana 

tahap pertama adalah pembuatan rancangan penelitian. Rancangan penelitian 

menurut Bailey dalam Bungin ( 2008 :37),menyusun rancangan penelitian 

merupakan tahapan pertama dari tiga tahapan penting dalam proses 

penelitian, yakni: memilih masalah (dan merumuskan hipotesis, jika 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif).Menyusun rancangan 

penelitian, dimulai dari observasi awal dan pengumpulan data yang akurat 

juga pengamatan secara berkala dari obyek yang diteliti yaitu KOPMA 

UNNES. Menemukan teori yang sesuai untuk melengkapi dasar penelitian 

lalu dituangkan dalam kerangka pikir.  seperti yang sudah peneliti lakukan, 

ada tahap pengumpulan data dengan metode observasi awal, wawancara dan 

dokumentasi kemudian data yang diperoleh dapat diketahui outputnya berupa 

hasil data, jawaban dari permasalahan yang ada dirumusan masalah. Bagian 
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kedua adalah pelaksanaan penelitian, pembuatan instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mewancarai para informan, guna mengumpulkan data yang 

ingin diperoleh, setelah data berada dalam genggaman berupa profil KOPMA, 

strategi pemasaran yang diterapkan beserta data input-output barang 

penjualan, pada tahap inilah dilakukan pengolahan atau reduksi, membuang 

suatu jawaban yang tidak dibutuhkan dari responden sewaktu proses 

wawancara berlangsung untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

   Setelah melakukan penelitian,terakhir adalah mengenai laporan 

penelitian. Menurut Bungin (2008:211), dari seluruh rangkaian proses 

penelitian, yang paling tampak dan nyata mewakili peneliti di depan publik 

adalah laporan tertulis dari penelitian yang dilakukan. Laporan penelitian ini 

akan dijadikan suatu pedoman dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.Unsur-

unsur laporan penelitian tersebut pada dasarnya berisi dua isi pokok di 

dalamnya. Isi memuat temuan-temuan antara lain berupa peranan strategi 

pemasaran KOPMA terhadap adanya pesaing ritel kemudian hambatan yang 

dialami KOPMA dalam hal kelancaran bisnis beserta cara penanganannya, 

kemudian penutup berisi kesimpulan dan implikasinya, dengan kata lain 

laporan penelitian menyajikan secara keseluruhan proses penelitian dari 

observasi awal yang dilakukan di KOPMA UNNES, selanjutnya penelitian 

yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah untuk penyusunan hasil 

dan pembahasan. Terakhir dari pembuatan karya ilmiah berupa simpulan dan 

saran yang diambil dari hasil dan pembahasan. 



 

 

1 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum KOPMA 

  Koperasi mahasiswa UNNES lahir berawal dari perlunya 

pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mahasiswa melalui unit usaha yang dikelola 

oleh mahasiswa sendiri. Tumbuh menjadi insan koperasi  keinginan tersebut 

semakin berkembang setelah munculnya gagasan perlunya wadah untuk mendidik 

anggota agar tumbuh menjadi insan koperasi yang militan ( WIRA KOPERASI). 

KOPMA UNNES berdiri pada tanggal 7 mei 1982, yaitu pada saat dilakukan 

rapat pembentukan yang merupakan momentum sejarah terbentuknya koperasi di 

kalangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Dengan dihadiri oleh pejabat 

departemen koperasi rapat pembentukan koperasi tersebut telah berhasil 

menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sekaligus memilih 

pengurus dan badan pengawas yang selanjutnya dilantik oleh Rektor pada tanggal 

28 juli 1982, dengan ketua yang pertama yaitu sdr. Cuk Subekti untuk periode 

pengurusan tahun 1982-1983. Setelah beberapa waktu menjalankan usahanya  

pada tanggal 31 Maret 1984 koperasi mahasiswa universitas negeri Semarang 

berhasil mendapatkan legalitas berupa status badan hukum NO. 1002/BH/VI. 

  Koperasi mahasiswa (KOPMA) Universitas Negeri Semarang 

merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada di Universitas 

Negeri Semarang berbeda dengan jenis UKM yang lainnya KOPMA Universitas 

Negeri Semarang mempunyai peran ganda yaitu selain sebagai organisasi 
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kemahasiswaan yang mempunyai misi/tugas pendidikan dan penegmbangan 

sumber daya anggotanya juga merupakan organisasi bisnis yang berbadan hukum. 

Selain itu KOPMA Universitas Negeri Semarang juga merupakan UKM yang 

memiliki karakteristik Khusus, artinya merupakan salah satu jenis UKM yang 

selain berada di bawah pimpinan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan juga 

UKM yang dapat berkoordinasi dengan pihak Departemen Koperasi dan 

Pengusaha Kecil Menengah wilayah propinsi Jawa Tengah, departemen koperasi 

dan pengusaha kecil menengah kodya Semarang dan Instansi-instansi terkait 

lainya. 

 

4.1.1 Visi KOPMA UNNES 

   Koperasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai 

lembaga usaha dan unit kegiatan mahasiswa mempunyai visi sebagai berikut: 

a. Menyiapkan kebutuhan mahasiswa dengan memeprhatikan kualitas 

dan kuantitas. 

b. Menyiapkan insan yang berjiwa kooperatif dan wirausaha 

c. Mengembangkan ilmu perkoperasian dan mengupayakan 

penggunananya bagi kepentingan anggota dan mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang. 

 

4.1.2 Misi KOPMA UNNES 

  Koperasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai 

lembaga usaha dan unit kegiatan mahasiswa. 
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a. Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah bagian dari 

usaha pengembangan pembangunan daerah dan nasional dalam bidang 

perkoperasian 

b. Koperasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga 

penghubung antara ilmu perkoperasian dan dunia kerja bagi 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 

c. Koperasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang melaksanakan 

kegiatan berdasarkan pola penilaian dan analisa oleh anggota disertai 

pandangan masa depan 

d. Koperasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang berusaha 

mengembangkan:  

a. Kemampuan dan kualitas anggota 

b. Mobilitas dan pengalaman tentang perkoperasian. 

c. Ilmu pengetahuan dan penerapannya 

d. Unit usaha yang dimiliki 

e. Pengembangan kerjasama dengan pihak luar bagi pengembangan 

koperasi mahasiswa Universitas negeri Semarang. 

 

4.1.3Landasan Asas dan Tujuan 

 a.  Koperasi Mahasiswa UNNES berlandaskan pancasila dan UUD 1945. 

 b. Koperasi Mahasiswa UNNES berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 
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 4.1.4 Tujuan Didirikannya Koperasi Mahasiswa UNNES adalah: 

 a. Berperan sebagai wadah pendidikan dan pengembangan bagi para  

 anggotanya terutama wawasan perkoperasian pada khususnya dan 

 perekonomian pada umumnya. 

 b.  Meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota pada khususnya dan 

 masyarakat pada umumnya, melalui pengadaan dan penyediaan berbagai 

 barang/jasa. 

 

4.1.5 Peran serta kopma UNNES 

  Dengan modal dan potensi yang dimilliki Koperasi Mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang, maka KOPMA UNNES dapat memegang posisi 

dan peranan sebagai berikut: 

a. Agen pembaharuan 

Bahwa sebagai sesuatu kesatuan yang integral, KOPMA UNNES beserta seluruh 

anggotanya merupakan agent pembaharu dan pelopor pembangunan. Kemurnian 

sikap dan gagasanya tercermin dalam sikap dan setiap kegiatan dan aktifitasnya. 

b. Kader Koperasi  

Bahwa sebagai suatu kesatuan yang solid KOPMA UNNES beserta seluruh 

anggotanya merupakan kader koperasi yang tangguh, profesional, kritis, dan 

berkualitas, sehingga, mampu menghadapi setiap tantangan. 

c. Kader Bangsa  

Bahwa sebagai suatu kesatuan yang solid KOPMA UNNES beserta seluruh 

anggotanya meruapakan kader bangsa yang senantiasa mempersiapkan diri 
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dengan usaha-usahanya mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki 

untuk pengabdian kepada masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. 

 

4.1.6 Modal Dan Potensi Dasar 

  Dasar pengembanagan koperasi merupakan potensi yang dimiliki 

oleh KOPMA UNNES, yaitu: 

a. Ide dasar, yaitu untuk membentuk mahasiswa yang 

mempunyai kemampuan dalam menjalankan kesejahteraan 

anggotanya. 

b. Status dan kedudukan KOPMA UNNES dijamin dalam pasal 

28 UUD 1945, Undang-undang perkoperasian dan statuta 

UNNES. 

c. Potensi dalam tubuh KOPMA UNNES yaitu anggota dari 

berbagai disiplin ilmu, segenap perangkat koperasi serta 

budaya organisasi yang ditinamkan sejak kelahiranya. 

 

4.1.7 Aktifitas-aktifitas KOPMA UNNES 

  Berbagai aktifitas telah dijalankan oleh KOPMA  UNNES 

berpredikat Sangat baik dibidang organisasi perkoprasian, bidang usaha, 

pendidikan dan latihan pengembangan maupun pengabdian kepada masyarakat. 

Oleh karena itu sejak rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 4 Maret 1982 

sehingga kini secara berturut-turut KOPMA Universitas Negeri Semarang telah 

mendapatkan predikat sangat mantab (KOPMA kelas A) dengan nilai 90 pada 
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tanggal 2 Maret 1992 dengan sertifikasi klasifikasi oleh departemen koperasi 

kodya semarang. 

a). Aktifitas Bidang Usaha KOPMA UNNES Jenis usaha di bidangi  oleh 

kopma adalah: 

-Unit Toko pada unit ini disediakan berbagai macam  alat kebutuhan  civitas 

akademika selain alat tulis kantor unit ini juga menyediakan berbagai kebutuhan. 

Sehari-hari mahasiswa maupun  

unsur-unsur yang lain. 

-Unit Fotokopi dan pelayanan Dokumen Potensi ini diarahkan pada 

pengembangan pelayanan semua jenis dokumen, karena unit ini telah berjalan 

cukup lama, profesionalisme dan kedekatan psikologi terhadap mahasiswa dan 

dosen  menjadi daya tarik untuk tetap menjadikan usaha ini sebagai salah satu 

unggulan KOPMA. 

 

 

-Unit Rental dan Pusdikom Konsentrasi Pusat Pendidikan Komputer adalah 

melayani mahasiswa yang membutuhkan pelatihan komputer baik program 

standart (Ms. Word. Ms  Excel, Ms. Power Point) maupun program terbaru. 

 Unit ini berpotensi dalam pelayanan hardwere  maupun jual-beli 

komputer. Dengan pengolahan tangan-tangan terampil dan profesional seta 

fasilitas yang memadai diarahkan unit ini mampu  bekerja sama dengan instansi 

yang membutuhkan  pengadministrasian dan komputer. 
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 -Unit Persewaan Komoditas yang disewakan oleh koperasi Mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang berupa peralatan wisuda (Toga Wisuda), persewaan 

alat perkemahan camping dan perlengkapan yang berkaitan dengan 

kemahasiswaan satu hal yang dibanggakan adalah KOPMA UNNES merupakan 

 penyedia peralatan wisuda terbesar di Jawa Tengah. 

b). Aktifitas Keanggotaan Kelompok Study Ekonomi Bermarkas di 

 komplek joglo UNNES, KSE yang  merupakan wadah kaderisasi 

 koperasi mahasiswa  yang secara struktural organisasi berada di  bawah 

 koordinasi bidang pemberdayaan Sumber Daya Anggota  (PSDA), KSE 

bertujuan untuk mencetak  kader-kader yang  tangguh dan profesional yang 

nantinya diharapkan, menjadi  pengurus yang siap dalam menghadapi 

tantangan yang akan  diharapkan terutama di KOPMA. KSE juga berfungsi 

sebagai  wadah bagi anggota untuk berekspresi, beraktualisasi dan 

 mengembangkan diri melalui  berbagai aktifitas organisasi seperti 

 magang. Diskusi, event organizer, kajian, dll dalam rangka  memembentuk 

dan menananmkan jiwa kewirausahaan koperasi  kepada anggota. 

c). Aktifitas Dalam gerakan Perkoperasian 

Dalam hubungan dengan organisasi perkoperasian lainya KOPMA Universitas 

Negeri Semarang mengambil peran utama dalam pergerakan koperasi 

 pemuda di tingkat regional maupun tingkat nasional, hal ini dibuktikan 

dengan masih  tercatatnya KOPMA UNNES sebagai anggota aktif FKKMI 

(Forum Komuunikasi Koperasi Mahasiswa  Indonesia), AKOMAS (Asosiasi 
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Koperasi Mahasiswa Semarang), KOPINDO (Koperasi Pemuda Indonesia). Dan 

Koperasi Pemuda Jawa Tengah. 

d). Aktifitas dalam Lembaga Kemahasiswaan 

Sebagai salah satu Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) di lingkungan Universitas 

Negeri Semarang. KOPMA UNNES merupakan UKM yang selalu aktif dan 

proaktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan 

jiwa cooperative intrepreneurship bagi anggotanya pada khususnya dan 

mahasiswa serta masyarakat pada umumnya melalui aktifitas organisasi seperti 

pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, 

kajian dan diskusi,  kepanitiaan, dan kegitan lain yang bermanfaat baik  yang 

diselenggarakan oleh KSE maupun oleh pengurus. 

 

4.1.8 Susunan Pengurus Periode Tahun 2011-2012 

N0 Nama Jabatan 

1 Rektor UNNES Pelindung 

2 PR III UNNES Penasehat 

3 Dr. Ahmad Rifa’i R.C, M.Pd. Koor. Pendamping  

4 Dra. Margunani, M.P. Pembina 

5 Ahmad saifudin Ketua Umum/ Pengurus 

6 Reza Chandra Yanuar Sekertaris Umum 

7 Dian Prasinta Bendahara Umum 

8 Tri Lestari Handayani Ketua Bid. PSDA 

9 Muh. Najmul Huda Ketua Bid. Usaha 
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10 Laelatul Anisah Bid. Litbang 

11 Mardina Dewi W. Asisten Sekertaris 

12 Nur Afriyanti Asisten Bendahara 

13 Septina Tri susanti Asisten Admin Keu. 

14 Musbichin Asisten Diklat 

15 Nunik May Wulandari Asisten Admin Kea. 

16 Mukh. Dwi Kurniawan Asisten pengadaan 

17 Anis Riayunita Asisten pemasaran 

18 Lukman Hakim Asisten Umum 

19 Saeful Rokhman Ketua Pengawas 

20 Diky harmanto Anggota I, Pengawas 

21 Tri Winarsih Anggota II, Pengawas 

 Sumber: Informan 1a dan 1b 

 

4.2 Peranan Strategi Pemasaran KOPMA UNNES Terhadap Pesaing Ritel 

 Semua organisasi, baik berorientasi profit maupun not-for-profit, harus 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan konsumen bila ingin tetap dapat 

beroperasi dan sukses. Kemampuan organisasi dalam menentukan siapa yang 

menjadi konsumen dari produk/jasa yang dihasilkan merupakan salah satu kunci 

keberhasilan organisasi. Berikutnya barulah organisasi dapat memfokuskan diri 

untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, cara-cara memenuhi kebutuhan itu 

dan akhirnya mengusahakan konsumen untuk tetap mengkonsumsi produk/jasa 

yang ditawarkan perusahaan. Disamping itu, organisasi harus memiliki 
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kemampuan pula untuk menyampaikan informasi kepada konsumen bahwa 

mereka telah menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Di 

sinilah fungsi pemasaran (marketing) menonjol. Ia menjadi (hub) penghubung 

antara organisasi dan konsumen. Lebih jauh lagi, fungsi ini dapat diberdayakan 

untuk mendukung  suatu gagasan dan mendidik konsumen (Boone&Kurzt, 234). 

Setelah dilakukan peelitian di KOPMA ini ada berbagai penyebab terjadinya 

penurunan total Omzet penjualan pada tahun 2010 yang berkaitan dengan Sistem 

strategi pemasaran tersebut, adapun penyebabnya antara lain seperti yang 

diutarakan oleh badan pengawas beserta ketua organisasi antara lain sebagai 

berikut: 

 ‘’Untuk tahun 2009 sendiri kalau, omzet kita menurun karena 
penambahan unit usaha baru saya rasa ada benarnya juga. Tetapi kalo tidak 
salah itu penyebab nya mulai dari pendapatan yang berkurang dan juga dari 
Toga, seperti itu’’ (Lampiran 1. Kode informan 1b halaman 25). 
 
 Dan menurut ketua umum atau ketua organisasi KOPMA sendiri 

memaparkan beberapa alasan mengapa terjadi penurunan dalam pendapatan di 

bidang usaha penyewaan toga, antara lain karena ada beberapa alasan yang 

mendasar diantaranya: 

 “Yang pertama, mengapa bisa pendapatan toga menurun, karena 
dulu waktu tahun 2007, 2008 dulu memang omzet kita untuk toga melonjak 
tinggi. Sedangkan untuk tahun berikutnya menurun desebabkan karena 
pemesanan toga karena dari KOPMA lain sudah memiliki langganan lain. 
ada tiga penyebab penurunan total omzet penjualan, pertama investasi tinggi 
di tahun 2009, banyaknya pesaing dan juga permintaan toga yang menurun. 
Mungkin setahu saya penyebab penurunannya seperti itu” (Lampiran 
1.Kode informan 1a halaman 12). 
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 Dan pernyatan tersebut juga sangat senada dengan pernyataan dari ketua 

bidang usaha, yang memperkuat penyebab utama menurunya omzet penjualan di 

tahun 2009-2010 tersebut antara lain: 

“Mengevaluasi, beberapa penyebab menurunnya omzet penjualan itu karena 
kita untuk tahun 2010 banyak investasi, yang akan dilanjutkan juga untuk 
tahun 2011.  Pada kenyataanya kita akan meningkatkan omzet salah satunya 
dengan pengembangan unit usaha misalkan warnet, harapanya dengan unit 
usaha baru untuk sumber pendapatan baru” ( Lampiran 1. Kode informan2a 

halaman 32). 
 
 Untuk itu dapat diketahui ketiga penyebab penurunan omzet penjualan 

tersebut dengan dilengkapi oleh informan terakhir dari asisten pemasaran yang 

akan menjelaskan jawaban dari latar belakang skripsi ini bahwa pesaing usaha 

baik jasa maupun di bagian toko ritel ikut andil dalam penurunan omzet 

dikarenakan perluasan saingan dari berbagai pruduk ritel maupun jasa yang 

bermunculan di wilayah yang sama dengan tempat berdirinya KOPMA UNNES  

di kawasan Sekaran Gunungpati sektor swasta menjadi sorotan dalam persaingan 

bisnis ebagai berikut: 

“Kalo saingan ya memeng banyak, dilihat sekarangkan banyak swalayan-
swalayan yang berdiri seperti itu, kayak disekitar kampus kan banyak 
banget. fotocopy sendiri juga sangat banyak, Pesaing jelas memepengaruhi 
hasil penjualan produk” (lampiran 1. Kode informan 2b halaman 40). 
 
 Dapat kita simpulkan bahwa strategi KOPMA UNNES belum bisa 

dikatakan berhasil dalam mengatasi permasalahan oleh karena itu KOPMA 

sekarang mulai melakukan pembenahan dalam segala bidang yang menyangkut 

strategi pemasaran, membicarakan mengenai strategi pemasaran tak luput dari 

bauran pemasaran itu sendiri, mulai dari: produk, Promosi, Lokasi, harga, 

personaliadan presentasi.  Menurut Michael (2001 : 164), memiliki posisi biaya 
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yang rendah merupakan pertahanan yang berharga dalam menghadapi para 

pesaing, karena posisi yang menguntungkan sebagai pemimpin biaya, para 

pesaing ragu bersaing dengan basis harga. Melainkan, mereka akan berusaha 

bersaing melawan para pemimpin biaya dengan cara-cara deferensiasi. Pernyataan 

dari teori ini mulai diterapkan oleh KOPMA, dan pernyataan itu sebagai berikut: 

“Harga sering fluktuatif naik turun, jadi emang berbagai cara kalo dulu di 
stock dari satu agen sekarang sudah ada pembenahan lagi supaya harga bisa 
bersaing, Harga yang di tawarkan tentunya bukan lebih murah tetapi kita 
lebih ke pelayanan, kalau menurut saya harga mahal ataupun murah, kalo 
pelayanan bagus harga mahal pun bisa bersaing” (Lampiran 1. Kode 
informan 2c halaman 45). 
 
 Menyoroti masalah dibagian pemasaran jasa, misalkan penyewaan Toga di 

KOPMA ada beberapa tahap yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kerjasama 

dan target peningkatan penghasilan di sektor tersebut, menurut teori ada beberapa 

cara memperbaharui jasa yang ditawarkan misalnya dengan mengevaluasi 

kebutuhan konsumen. Menurut Lupiyoadi (2008 : 8), jasa yang ditawarkan harus 

mengikuti kemauan pasar yang dikaitkan dengan nilai yang benar-benar 

diinginkan konsumen, manfaatnya bagi konsumen, dan responsif terhadap 

masalah-masalah yang terjadi. Perusahaan jasa yang memenangkan persaingan 

adalah perusahaan yang selalu mencari perluasan, pemutakhiran dan pemfokusan 

atau perusahaan yang mempertahankan jasa yang telah mereka tawarkan dengan 

tujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Pemasaran baik jasa maupun produk 

dapat lebih mudah dipahami dengan mengerti beberapa elemen inti dari 

pemasaran. Secara konseptual, pemasaran merupakan sebuah falsafah bisnis yang 

menyadari pentingnya keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam proses 

pemenuhan kebutuhan, dan keinginan konsumen sekaligus memenuhi tujuan-
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tujuan organisasi. Salah satu hal yang mendasar dalam strategi pemasaran yaitu 

menyangkut tentang loyalitas konsumen. Sangat di butuhkan peningkatan dalam 

hal pelayanan yang diberikan KOPMA seperti yang dikemukakan oleh ketua 

bidang usaha dengan kaitanya untuk pemuasan anggota dan konsumen sebagai 

berikut: 

“Ya terutama kita kasih pelayanan, terutama biasanya konsumen itu melihat 
jika pelayanan baik maka konsumen itu akan paling tidak untuk kembali 
lagi, salah satunya dengan memeberikan beberapa bonus, jika mereka 
menuhi kebutuhan dari toko maka kita memeberikan poin tambahan” 
(Lampiran 1. Kode informan 2a halaman 31). 
 
 Selanjutnya mengenai konsep produksi, meyakini bahwa konsumen akan 

lebih menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana dan dengan harga 

murah. (The production concept holds that consumers will prefer products that 

are widely available and inexpensive.) Usaha yang dirintis KOPMA selalu 

menyesuaikan dengan harga yang ada di pasaran dimana, persaingan harga 

memang sangat diutamakan disini jika harga bisa lebih murah dari pesaing 

diharapkan dapat menarik pelanggan lebih banyak, untuk itu KOPMA melakukan 

berbagai usaha dan strategi agar harga yang ditawarkan bisa standart dengan harga 

dipasaran, untuk itu KOPMA mulai menyetok barang dari tengkulak yang 

harganya lebih miring  antara lain seperti yang di sampaikan oleh informan bidang 

pengembangan berikut ini: 

 “kalo tingkat harga kita sesuaikan sama harga kita waktu ngambil 
atau beli di pasaran. Intinya kita tidak terlalu ngambil banyak untung” 
(Lampiran 1. Kode informan 2b halaman 41). 
 
 Bagian konsep produk selain harga juga meyakini bahwa konsumen akan 

lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang baik, kinerja, atau 
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fitur-fitur yang inovatif. Misalnya saja penyajian produk baru seperti yang di 

ungkapkan oleh ketua bidang usaha , penambahan usaha baru seperti kedai “free 

hotspoot area”  yang akan direalisasikan 2011 kedepan diharapkan dapat 

menambah pendapatan KOPMA, pernyataanya sebagai berikut: 

“Itu benar adanya, sudah persiapan di tahun sebelumnya dan semoga saja 
bisa terealisasi di tahun 2011. Untuk kedai free hotspot waktu realisasinya 
belum bisa di tentukan, langkah pertama adalah perbaikan di bagian 
bangunannya terlebih dahulu” (Lampiran 1. Kode informan 2a halaman 37).   
 
 Konsep penjualan meyakini bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis 

dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai 

produk-produk perusahaan. Perusahaan haruslah melakukan usaha penjualan dan 

promosi yang agresif. Agresif disini adalah penjualan produk dengan bekerjasama 

dengan berbagai pihak diantaranya adalah perusahaan yang dapat menyokong 

usaha KOPMA ini lebih jelasnya akan di uraikan oleh kepala bidang usaha 

sebagai berikut: 

“Contoh nyatanya kita bekerjasama dengan pihak Sosro, dimana banyak 
barang di drop dari situ, tepatnya pada 2011 kemarin kita dapat pinjaman 
satu kulkas. Jadi kulkas di KOPMA ada tiga, dari Coca-cola dan dari Aqua 
ato Danone Misisipi” (Lampiran 1. Kode informan 2a halaman 36). 
 
 Untuk elemen inti pemasaran yaitu mengenai pasar, banyak cara orang 

mendefinisikan konsep pasar. Pasar di sini dimaksudkansebagai sekelompok 

individu/organisasi yang memiliki kebutuhan dankeinginan yang ingin dipuaskan 

dengan disertai daya beli serta memilikikemauan untuk membelanjakan daya beli 

itu, di bagian ini KOPMA lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan anggota 

terlebih dahulu, seperti yang dipaparkan oleh sodari asisten pemasaran dengan 

secara gamblang telah menjelaskan sesuai dengan visi KOPMA, sebagai berikut: 
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“Untuk memuaskan kita ke anggota terlebih dahulu ya, kita survey apa saja 
kebutuhan anggota sehingga kita berusaha untuk memenuhinya” (Lampiran 1. 
Kode informan 2b halaman 40). 
 
 Konsepsi yang akan digunakan di dalam strategi Pemasaran ini adalah 

seperangkat alat marketing yang terdiri dari kombinasi strategi produk, penetapan 

harga, saluran distribusi dan promosi yang dinakaman dengan marketing mix 

seperti yang sudah dijelaskan sedikit di atas, dimana banyak digunakan 

perusahaan untuk memuaskan target pasar yang telah ditentukan. Ada berbagai 

promosi yang sudah diterapkan di KOPMA UNNES ini terutama di bagian 

minimarket dan juga jasa fotokopi, promosi adalah alat yang diguanakan produsen 

untuk menarik para pelanggan agar mau untuk berbelanja, bahkan menjadi calon 

pelanggan tetap KOPMA, Untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:  

“Kita promosi melalui pamflet, kalo di bidang IT lewat bloq, facebook, dan 
web, kalo lainya, Event tertentu kita presentasi dalam kegiatan KOPMA 
seperti seminar atau RAT pada saat itu di bagikan juga souvenir-souvenir 
bagi pelanggan setia KOPMA” (Lampiran 1. Kode informan 2a halaman 34) 
 
 Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berupa barang ataupun jasa. 

Begitu juga di KOPMA ini ada beberapa produk yang dapat dihasilkan dan alhasil 

penjualan produk souvenir kreasi sendiri alias hand made ini dapat digunakan 

sebagai penyokong penghasilan usaha KOPMA jika bidang usaha lain tersendat, 

Ketika perusahaan menawarkan produknya kepada masyarakat, perusahaan harus 

memiliki keyakinan bahwa produk yang akan diluncurkan itu memang dirancang 

untuk dapat memuaskan keinginan konsumen. Untuk itu bisa secara gamblang 

kerajinan souvenir apa saja yang telah di hasilkan oleh KOPMA, pernyataan akan 

di lengkapi oleh ketua bidang usaha sebagai berikut: 
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“Dua jenis souvenir yang kita produksi secara langsung yaitu pin yang 
beraneka macam, yaitu kaki, pin kecil besar, dan model gantungan kunci, 
lalu plakat juga bisa produksi sendiri. Kita kerjasama langsung dengan  
HAN jogja yang sering drop barang ksini, nanti kita jual dan bagi hasil” 
(Lampiran 1. Kode informan 2a halaman 36).  
 
 Dalam bauran pemasaran promosi merupakan hal yang tidak bisa lepas 

dengan kaitannya bahkan akhir-akhir ini sering kita temui banyak sekali di 

internet yaitu iklan yang ditayangkan dalam bentuk web ataupun blok. Promosi 

melaui internet atau yang sering disebut-sebut oleh masyarakat luas mengenai E-

commerce. Perdagangan elektronik (E-commerce) sedang mengubah praktik-

praktik manajemen strategis di banyak industri, karena banyaknya arus informasi 

yang melaluinya internet memungkinkan para pelangganya memiliki kendali yang 

lebih besar atas perilaku pembeliannya, lebih dari pada sebelumnya. Internet saat 

ini sedang mengubah pola persaingan diantara banyak perusahaan, karenanya 

menciptakan peluang-peluang baru dan secara bersamaan mempengaruhi cara-

cara perusahaan yang sudah mapan dalam melakukan bisnisnya secara tradiaional, 

begitu juga dengan KOPMA yang mempunyai Bidang Litbang atau bagian 

tehnologi informasi (TI) juga mulai tanggap untuk menggunakan alat promosi ini 

untuk meningkatkan penjualan produk diharapkan dengan perkembangan 

tehnologi seperti jaringan near kabel (WIFI) dan juga bisnis di kalangan internet 

yang sedang marak dapat menarik pelanggan pada sektor ini, pernyataan  ini dapat 

di kuatakan oleh ketua bidang usaha diamana terobosan usaha baru ini merupakan 

ide yang bagus mempromosikan hasil usaha melalui dunia maya seperti internet, 

sebagai berikut: 

 “seiring perkembangan IT yang kita tingkatkan kita juga 
mengadakan pengupdatean, facebook, bloq dan web, agar para pelanggan 
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tahu akan promosi yang dilakukan KOPMA.” (Lampiran 1. Kode informan 
2a halaman 38) 
 
 KOPMA sekarang ini menyadarai akan adanya pesaing yang begitu 

banyak, dan  menjamur di sekitar kawasan kampus UNNES, secara tidak 

langsung itu menyebabkan permasalahan baru dalam bidang usaha dan harus 

mendapatkan penanganan yang serius, jika tidak ingin adanya penurunan omzet 

penjualan di tahun 2011 mendatang. Pengurus banyak memberikan pernyataan 

tentang kesadaran mereka mengenai keberadaan pesaing diantarnya ketua bidang 

usaha sebagai berikut: 

“Kalo itu sudah kita sadari dari awal, tidak hanya dari pengurus-pengurus 
ini tetapi dari pengurus sebelumnya juga kita tahu begitu banyaknya unit 
usaha yang sama dengan KOPMA ya salah satunya dua yang menonjol 
yaitu fotokopi dan minimarket” (lampiran 1. Kode informan 30). 
 
 Dari teori berbagai sumber ada berbagai cara untuk mengatasi persaingan 

usaha, antara lain kreatifitas dan persepsi selain itu ada hal mendasar yang 

digunakan untuk mengatasi persaingan usaha diantaranya adalah Inovasi. Inovasi 

telah lama dikenal sebagai faktor yang sangat kuat dalam pengaruh kinerja 

perusahaan. Menurut Michael (2001 : 221). Dalam ekonomi global saat ini, riset 

menunjukan bahwa inovasi, baik dalam produk maupun proses, semakin terkait 

dengan laba di atas rata-rata dari industri-industri yang sedang berkembang. 

Begitu juga dengan KOPMA mereka mulai berinovasi untuk penambahan bidang 

usaha baru yaitu warnet, dimana investasi di korbankan untuk pembiayan 

pengadaan usaha baru, diharapkan dengan optimisasi kedepanya dapat menambah 

omzet penjualan, semua dipaparkan oleh ketua organisasi KOPMA sebagai 

berikut: 
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“Bulan April tanggal 8 tahun 2011 kami bisa merealisasikan usaha baru 
warnet yang namanya KOPMANET jadi yang dulunya delapan sekarang 
tambah satu menjadi sembilan usaha.” (Lampiran 1. Kode informan 1a 
halaman 5). 
 
 Tidak kalah penting dari inovasi, kualitas merupakan hal yang juga harus 

diutamakan dalam hal pemasaran, kualitas berarti memenuhi atau melampaui 

harapan pelanggan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Menurut Michael (2001 : 222), kualitas produk telah menjadi tema universal 

dalam perekonomian global dan terus menentukan dinamika persaingan di banyak 

industri, saat ini kualitas produk merupakan hal penting disemua lingkungan 

industri dan kondisi yang diperlukan, tapi tidak cukup, untuk menerapkan strategi 

perusahaan yang sukses. Tanpa barang dan jasa yang berkualitas daya saing 

strategis tidak akan dapat tercapai.  Tetapi kualitas saja tidak dapat menjamin 

perusahan mendapat laba di atas rata-rata. Untuk itu perlu adanya kualitas selain 

dari output produk tetapi juga sumber daya manusia KOPMA nya sendiri, untuk 

itu mulai dibicarakan mengenai Loyalitas anggota, jika memiliki anggota yang 

loyal berarti akan memperlancar kinerja organisasi maupun usaha KOPMA itu 

sendiri, seperti pernyatan badan pengawas dengan kode informan 1b, sebagai 

berikut: 

“Kalo saya tadi menyebutkan pendaftar anggota seribu lebih dan yang aktif 
menjadi anggota sekitar 200-300. Dapat dipresentasikan mungkin jika dari 
seribu lebih anggota yang mendaftar adalah 30-50%  memiliki kriteria 
loyalitas dan integritas yang tinggi” (Lampiran 1. Kode informan 1b 
halaman 22). 
 
 Sedangkan penyesuaian pemasaran dibidang jasa jika dikaitkan dengan 

adanya pesaing yang begitu banyak, dapat dilakukan beberapa jalan antisispasi 

diantarnya adalah dengan 4 langkah mudah. Menurut Lupiyoadi (2008 : 9): 
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Melokalisasi sistem poin of service 

a. Ketersedian sangatlah penting, maksudnya adalah penggunaan jasa ini 

menjadi suatu hal yang sangat penting karena jasa itu tidak bisa 

disimpan sehingga sebaiknya jasa digunakan sesegera mungkin tepat 

disaat di butuhkan. Jika kita mendapatkan jasa tersebut dikemudian 

hari mungkin saja momenya sudah hilang.  

b. Meniru cara distribusi koran, merupakan salah satu contoh yang 

menunjukan bahwa dampak penting penyampaian produk jasa bagi 

konsumen dari segi sistem lokalisasi point-of-service adalah soal 

distribusi. hal ini dianalogikan dengan distribusi koran mengguanakan 

rak-rak. Intinya adalah semakin banyak rak-rak tempat koran tersebut 

dijual maka sirkulasinya akan semakin cepat sehingga konsumen akan 

lebih mudah mendapatkan koran tersebut. 

c. Melakukan kontrak layanan untuk mengikat konsumen, perusahan-

perusahaan di bidang jasa menarik, memepertahankan konsumen 

dengan sistem kontrak atau memberi status keanggotaan (mamber). 

Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan tertentu. 

d. Menggunakan kekuatan informasi, seperti yang kita ketahui bahwa 

bisnis jasa adalah suatu bisnis yang sangat sensitif kemajuan informasi 

dan tehnologi karena data-data mengenai konsumen, transaksi, dan 

karyawan  sangat penting dan dapat membedakan jasa tersebut dengan 

pesaing. 
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4.2.1  Hambatan Yang Dihadapi  KOPMA Dalam Meningkatkan   
   Kesejahteraan Anggotanya. 
 
 Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota. KOPMA UNNES tidak lepas dari suatu 

hambatan.. selaku ketua organisasi, badan pengawas dan ketua bidang usaha 

Koperasi dalam wawancara dengan kode informan 1a, 1b, dan 2a mengatakan, 

hambatan yang dihadapi Koperasi Mahasiswa UNNES dalam meningkatkan 

kesejahteraanya adalah : 

a. Pelaporan hasil kerja yang kurang tepat waktu. 

b. Pengalokasian waktu beserta adaptasi pengurus yang baru. 

Itu adalah faktor-faktor intern KOPMA yang musti  segera dilakukan penanganan, 

karena dalam suatu organisasi baik profit maupun non profit memerlukan kinerja 

yang baik dari para pengurusnya terlebih dahulu sebelum menghasilkan output 

yang baik dan bagus bagi masyarakat luas. Seperti yang dikemukakan sodara 

saiful dari bagian pengawas dengan kode informan 1b, beliau kesulitan dalam 

mengatur para pengurusnya dalam menyampaikan laporan usaha tiap bulanya, 

karena para pengurus sesuai aturan terbaru, harus mampu menyusun laporanya 

paling lambat tanggal lima, untuk selengkapnya bisa kita lihat komentarnya 

sebagai berikut: 

“Masalah pelaporan dari pengurus KOPMA itu, selaku badan pengawas, 
menginginkan pengurus mampu melaporkan hasil kerjanya selama satu 
bulan sekali menginginkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan. 
Misalkan ini bulan Mei, maka maksimal laporan yang harus di terima 
tanggal 5 Juni. Nah keterlambatanlah yang sering menyebabkan 
terhambatnya kinerja pengawas” (Lampiran 1. Kode informan 1b halaman 
23). 
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 Selain masalah tersebut maslah yang dialami oleh ketua KOPMA sendiri 

bisa dikatakan senada dengan badan pengawas yaitu mengenai pembagian alokasi 

waktu yang lebih efektif, dimana mahasiswa disini tugas utamanya adalah kuliah 

tetapi di organisasi KOPMA ini di tuntut untuk berwirausaha, selain itu juga 

diwajibkan untuk saling mengenal dengan sesama kepengurusan di KOPMA, 

sehingga  perlu adanya adaptasi agar smua bisa berjalan dengan semestinya untuk 

lebih jelasnya bisa dipaparkan oleh ketua sebagai berikut: 

“Kita disini juga masih dalam proses pembelajaran di periode ini kan 
semuanya kepengurusan baru, Sehubungan dengan itu antara asisten perlu 
adaptasi antara satu dengan yang lain” (Lampiran 1. Kode informan 1a 
halaman 10). 
 
 Nah itu tadi dua permaslahan internal yang ditemui dalam kepengurusan 

organisasi KOPMA UNNES, secara tidak langsung hambatan-hambatan tersebut 

juga memepengaruhi kinerja dan hasil usaha. Akhirnya berpengaruh terhadap 

kesejahteraan anggota jika penadapatan tidak memenuhi standart kerja. Selain 

faktor intern KOPMA juga ada faktor ekstern yang memepengaruhi pendapatan 

KOPMA menurun, selain di bidang pesaing ada berbagai hal yang musti di 

tingkatkan guna mewujudkan hasil usaha yang memadai untuk seluruh anggota 

KOPMA UNNES ini. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain dikemukakan oleh 

ketua bidang usaha, asisten pemasaran beserta ketua bidang pengembangan antara 

lain: 

a. Perbaikan manajemen SDM KOPMA. 

b. Pemenuhan kebutuhan anggota yang beraneka ragam, dengan alat 

pemenuh KOPMA yang terbatas. 
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c. Mencari link atau partner usaha. 

 Perbaikan manajemen disini adalah mengenai sumber daya manusia, 

berupa tenaga ahli yang menjadi pemegang jabatan kepengurusan di KOPMA 

UNNES dimana tenaga ahli sangatlah terbatas dimana kariyawanya saja juga 

berasal dari pegawai dari luar yang digaji, untuk itu KOPMA sangat sulit 

menempatkan orang pada jabatan yang tepat, karena minimnya SDM tersebutlah 

menimbulkan hambatan. pernyataan pertama datang dari ketua bidang usaha, 

dimana selengkapnya bisa kita lihat dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

“Di beberapa unit usaha masih perlu perbaikan manajemen, karena dengan 
ke sembilan unit hanya di kelola lima orang. Sehingga kita tidak bisa total 
dalam kesemua unit usaha, karena setiap unit usaha memerlukan konsentrasi 
yang ekstra” (Lampiran 1. Kode informan 2a halaman 28). 
 
 Mengenai pemenuhan kebutuhan memang sangat banyak sekali kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh tiap masyarakat, begitu juga anggota KOPMA dimana 

sebagai manusia kita memerlukan alat pemenuh kebutuhan, nah disini sebagai 

Koperasi mahasiswa berusaha mendirikan Coopmart untuk memenuhi kebutuhan 

para anggotanya, tetapi seiring dengan jaman kebutuhan anggota mulai bertambah 

sedangkan KOPMA tidak dapat memenuhi kesemua kebutuhan yang diperlukan 

para anggotanya, atau istilah dalam ekonomi adalah mengenai scarcity 

kelangkaan barang seperti yang telah disampaikan oleh asisten pemasaran sebagai 

berikut: 

 “Masalah hambatan, paling sering soal variasi kebutuhan konsumen 
yang sangat banyak. Sedangkan kita untuk memenuhinya kan terbatas” 
(Lampiran 1. Kode informan 2b halaman 39). 
 
 Dalam hal bisnis, selalu ada yang dinamakan kerjasama antar pengusaha, 

kalau di luar negri biasanya hubungan kerja dimulai dengan penjualan freenchise, 
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atau sertifikat dagang jadi kerjasama antar perusahaaan sangat di butuhkan untuk 

meningkatkan hasil usaha, penting sekali adanya kerjasa bisnis misalkan saja 

saling membantu usaha antar pemasok dan penyedia, ataupun jika terjadi 

perbedaan penjualan antar sesama penjual bisa studi banding ke perusahaan yang 

lebih lancar usahanya sehingga bisa mengevaluasi dan mengetahui seberapa besar 

kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, nah disini masalah yang ditemui 

dalam KOPMA UNNES adalah sulitnya mencari link kerjasama. Seperti yang di 

paparkan oleh sodara bidang pengembangan dimana permasalahan pokoknya 

mengenai kerjasama perluasan kerja dimana dituntut untuk bisa lebih diutamakan 

sebagai berikut: 

”Pertama ini ya, link kerja jadi kalo di pengembangan kan emang di tuntut 
untuk mencari link, terutama itu imbasnya yaitu di bagian pemasaran. selain 
itu juga masalah-masalah klasik di usaha juga memang masih 
mengandalkan dari beberapa usaha inti saja, misalkan di bagian minimarket 
masih kurang optimal” (Lampiran 1. Kode informan 2c halaman 43) 
 

4.2.2  Upaya-Upaya Yang Ditempuh Sehubungan Untuk 
 Mengatasi Hambatan Yang Dialami KOPMA UNNES. 

 

a) Upaya yang dilakukan KOPMA dalam mengatasi hambatan koperasi 

mengenai pelaporan hasil kerja yang kurang tepat waktu: 

Badan pengawas akanlebih sering memberitahukan kepada pengurus agar lebih 

tepat waktu lagi, untuk menyampaikan laporanya, mulai dari misalkan menulis di 

papan pengumuman, dan juga melalui sms, kepada ketuanya atau kepada 

sekertaris. Ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan diaharapkan mampu 

mempertinggi kredibilitas pengurus dalam hal peningkatan kinerja KOPMA. 
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b) Upaya selanjutnya mengenai adaptasi antar pengurus, dan juga alokasi 

waktu antara tugas mahasiswa dan organisasi: 

Ketua KOPMA menguapayakan strategi, dengan pendekatan setiap pengurus 

yang mana ditujakan salah satunya untuk interviw antara satu pengurus dengan 

pengurus yang lain, seperti halnya kita dari hati ke hati berbicara, dan juga saling 

memotivasi yang satu dengan yang lain, saling mengingatkan saling toleransi, 

kekeluargaan tetap dijaga terus baik pengurus alumni, anggota. Untuk hal 

pembagian waktu misalakan saja dalam rapat sebelum rapat hendaklah 

dimusyawarahkan dulu, agar nantinya di dalam rapat itu semua bisa kumpul 

dengan baik,  dalam rapat biasanya waktu malam, tetapi terkadang juga bisa sore 

hari. Karena ketua organisasi yakin bahwa orang yang ikut organisasi adalah 

orang-orang yang dapat memanajemen waktu sebaik mungkin walau itu lima 

menit satu menit atau sepuluh menit. Maka dari itu kita juga dilatih dalam 

sosialaisasi, alokasi waktu yang baik dapat mengatasi hambatan-hambatan yang 

ditemui dalam hal pembagian waktu. 

c) Upaya KOPMA UNNES dalam mengatasi keterbatasan sumber daya 

manusia terampil dalam kepengurusan KOPMA. Dalam hal perbaikan 

manajemen, bisa disiasati dengan mengevaluasi diri apa yang kurang di 

unit usaha itu, ketua bidang usaha berusaha melengkapinya. Ketika unit 

usaha memerlukan suatu hal yang berkaitan dengan pemasaran maka 

bidang pemasaran yang seharusnya mengelola, maka dari itu penambahan 

tenaga ahli juga sangat diharapakan untuk kelangsungan usaha KOPMA 
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yang selalu di tuntut dinamis, dan energies untuk mengatasi para pesaing 

yang semakin menjamur di kawasan Sekaran Gunungpati. 

d) Selanjutnya mengenai upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan 

anggota yang tidak terbatas dimana alat pemenuh KOPMA yang terbatas. 

karena memang barang kita masih terbatas, setiap tahunnya kita adakan 

Prokja yaitu perlengakapan kebutuhan toko, misalkan Coopmart Jadi stiap 

tahun kita mengevaluasi perlengkapan apa yang dibutuhkan, karena 

kemampuan kita terbatas. Prokja ini biasanya diadakan sewaktu rapat, 

maupun seminar yang didakan KOPMA nah pada saat itu anggota dikasih 

selebaran apa saja yang mereka butuhkan dan yang belum tersedia di 

Coopmart, biasanya juga kalo masalah pemenuh kebutuhan karena 

keanekaragaman produk juga menyangkut tentang kurangnya modal untuk 

berbelanja kepada tengkulak atau penyetor karena Secara otomatis 

memang menyangkut di modal, karena untuk investasi ke-sembilan unit 

usaha, dan untuk bagian minimarket sendiri bukan secara penuh dananya 

dari hasil penjualan tetapi juga didapat dari SHU. Jika investasi di 

guanakan seluruhnya ke minimarket takutnya usaha yang lain tidak bisa 

jalan.  

e) Usaha-usaha KOPMA bagian pengembangan kaitanya dengan mencari 

link kerjasama satuan usaha. Pengembangan link biasanya dengan 

pengeliminasian link yang sudah lama tidak menghasilkan lalu berusaha 

mencari link baru dengan tantangan yang berbeda untuk bekerjasama 

memajukan bisnis secara bersama simbiosis yang saling menguntungkan, 
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misaalkan saja Contoh riielnya KOPMA bekerjasama dengan pihak Sosro, 

dimana banyak barang di drop dari situ, tepatnya pada 2011 ini kemarin 

kita dapat pinjaman satu kulkas, jadi kulkas di KOPMA ada 3, dari Coca-

cola dan dari aqua atau PT Danone Misisipi, selain itu juga ada kerjasama 

di bagian penjualan dari HAN jogja yang memasok berbagai kerajinan 

souvenir di drop untuk dijual di Coopmart. 

 Menyangkut permaslahan yang utaama dalam hal pembenahan KOPMA 

juga di perlukan adanya pemebenahan infrastruktur yang mendukung pemasaran, 

dimana sesi presentasi akan mendukung pelayanan yang optimal dari pada 

kariyawan sehubungan dengan promosi dan perolehan pelanggan, karena untuk 

mendapatkan konsumen yang loyal seharusnya ada beberapa yang perlu dibenahi 

dari faktor-faktor berikut seperti apa yang diutarakan oleh para pelanggan maupun 

anggota KOPMA (Lampiran 1. Kode informan 3a-j halaman 47-57),  dalam 

rangkuman sebagai berikut: 

a. Rata-rata konsumen tidak tahu dengan produk apa saja yang di jual. 

b. Belum puas berbelanja, karena kariyawan sering cuek. 

c. Tidak smua peralatan kuliah atau yang lainya ada di KOPMA. 

d. Belum nyaman berbelanja karena tidak terbiasa (produk kurang lengkap). 

e. Belum maksimal dalam menyediakan jasa fotocopy (tempat tidak 

strategis). 

f. Parkir kurang luas. 

g. untuk jasa fotocopy untuk jasa jilid buku dan skripsi belum dapat dilayani. 

h. Seharusnya ditambah tempat makan/cafetaria. 



80 

 

 

 

i. Pelanggan baru tidak tahu mengenai promosi. 

j. Penjualan souvenirmungkin bisa ditambah dengan aksesoris.  

 Untuk beberapa suara  konsumen tersebut dapat di ambil kesimpulan 

mngenai mutu, kualitas pelayanan yang harus benar-benar di tingkatkan agar 

konsumen tetap loyal kepada KOPMA, seperti pernyataan yang dikemukakan 

oleh ketua bidang pengembangan sebagai berikut: 

 “Memberikan reword kepada anggota dengan memberikan poin, nah 
poin yang nantinya terkumpul, saat pembagian SHU bisa dilihat hasilnya. 
Iitu suatu bentuk kepedulian dari pengurus kepada anggota” (Lampiran 1. 
Kode informan 2c halaman 44) 
 
 Senada dengan ketua bidang pemasaran untuk pengurus sendiri yakin 

bahwa dengan pelayanan yang maksimal perlu perhatian khusus ketika 

berhubungan dengan konsumen seperti pernyataan ketua bidang usaha yang 

menyatakan bahwa sebagai berikut: 

“Ada strategi dimana ada kegiatan/diskusi di KOPMA kita memberikan 
informasi yang menyangkut kebutuhan anggota yang belum terpenuhi, 
dengan selebaran yang mereka tulis apa saja yang meraka  butuhkan 
kemudian kita catat untuk segera ditindak lanjuti” (Lampiran 1. Kode 
informan 2a halaman 38). 
 
 Serasi juga jika dikaitkan dengan pernyataan di bagian bidang 

pengembangan bahwa peningkatan pelayanan merupakan kunci persaingan dalam 

dunia usaha selain terkait di persaingan usaha, hasil wawancaranya sebagai 

berikut: 

“Kalo pelayanan yang kita utamakan adalah kenyamanan konsumen, ya 
paling tidak kita bikin konsumen itu nyaman dengan kita jadi belanja sama 
kitapun tetap nyaman”(Lampiran 1. Kode informan 2b ). 
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4.3 Pembahasan 

 Dari hasil penelitian tersebut maka hasil temuan dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini: 

Tabel: 4.2 Hasil Temuan 

No Kategori Hasil Temuan 

1. Peranan strategi pemasaran 

yang digunakan dalam 

menghadapi pesaing 

sehubungan dengan 

menurunya total omzet 

penjualan.  

a. Adanya investasi yang tinggi dimana 

digunakan untuk inovasi pembuatan 

unit usaha baru, yaitu Warnet. 

b. Berkurangnya pesanan dari unit 

usaha peminjaman Toga, karena 

banyaknya pesaing. 

c. Banyaknya pesaing yang berada di 

sekitar kawasan unnes menyebabkan 

penurunan omzet penjualan produk.  

2. Hambatan-hambatan apa 

saja yang di temui dalam 

organisasi KOPMA 

UNNES. 

1). Faktor interen 

a. Alokasi waktu bagi para pengurus masih 

perlu di berikan penyuluhan, bagaimana 

cara membagi waktu yang baik antara 

organisasi dan perkuliahan. Juga perlunya 

pemupukan antara sesama pengurus dan 

kariyawan baru. 

b. Masih adanya keterlambatan dalam 

pengumpulan pelaporan dari pengurus ke 

Pengawas setiap bulanya, menyebabkan 

tersendatnya kinerja pengawas. 

B). Faktor eksteren 

a. Minimnya tenaga ahli sehubungan 

dengan SDM yang terbatas, dimana ada 9 

unit usaha yang hanya di pegang oleh 4 
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pengurus. 

b. pemenuhan kebutuhan para anggota dan 

pelanggan yang beraneka ragam yang masih 

terbentur masalah modal dan kendala alat 

pemenuh yang terbatas. 

c. Kurangnya Link kerja yang memadai 

untuk diajak kerjasama antar usaha. 

 

3. Bagaimana cara KOPMA 

mengatasi hambatan interen 

dan eksteren tersebut. 

a. Bnyak diadakanya rapat dan seminar 

untuk mengakrabkan antar anggota 

dan pengurus guna menyimpulkan 

permasalahan yang ditemui secara 

mufakat. 

b. Penggunaan alat komunikasi sperti 

papan dan juga HP untuk 

pemberitahuan deadline laporan 

kerja. 

c. Perekrutan tenaga yang 

berkompeten melalui pemahaman 

yang baik tentang pemasaran bagi 

calon pengurus unit usaha. 

d. Setiap tahunya diaadakan rapat 

untuk mengetahui apa saja yang 

masih kurang dalam unit usaha. 

e. Meninggalkan link yang sudah tidak 

berdayaguna dan aktif mencari link 

baru untuk partner usaha. 
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a. Strategi Pemasaran KOPMA Terhadap Pesaing Ritel 

  Pada saat sekarang ini maupun saat kedepan, strategi pemasaran 

diterapkan KOPMA harus disesuaikan tidak hanya pada sasaran konsumen 

semata, tetapi juga pada para pesaing yang mengincar pasar sasaran konsumen 

yang sama. Perusahaan sebelum menetapkan dan menjalankan strateginya 

hendaklah terlebih dahulu malakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Treath) yaitu melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman yang dimilikinya sendiri dan juga yang dimiliki oleh para 

pesaingnya.  Adapun penentuan strategi bersaing hendaknya dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepada besar dan posisi masing-masing perusahaan dalam 

pasar. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal diatas, maka 

dapat dipastikan perusahaan akan dapat menentukan dengan baik strategi 

pemasarannya serta strategi bersaingnya, untuk tetap maju dan berkembang di 

tengah-tengah persaingannya. Oleh karenanya adalah menjadi keharusan bagi 

perusahaan untuk melaksanakan promosi dengan strategi yang tepat agar dapat 

memenuhi sasaran yang efektif. Smuanya harus sesuai dengan strategi SWOT 

karena dengan kekuatan, kelemahan, peluang, juga ancaman. Organisasi 

manapun, apakah militer, berorientasi produk, berorientasi jasa, pemerintahan 

atau bahkan atletik, harus mengembangkan strategi yang baik untuk berhasil, 

serangan bagus tanpa pertahanan yang bagus, atau sebaliknya biasanya akan 

menghasilkan kekalahan. Mengembangkan strategi untuk mengapitalisasi peluang 

dapat dianggap sebagai serangan, sementara strategi yang didesain untuk 

meperbaiki kelemahan sementara menghindari ancaman, dapat dianggap 

pertahanan. Setiap organisasi mempunyai peluang dan ancaman eksternal serta 
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kekuatan dan kelemahan internal yang dapat dihubungkan untuk merumuskan 

alternatif strategi yang layak (Fred R. 2005 : 284).   

Selain mengenai strategi pemasaran sering kita temui bahwa harga merupakan hal 

yang paling mudah digunakan untuk persaingan usaha. Dalam penetapan harga, 

biasanya didasarkan pada suatu kombinasi barang atau jasa ditambah dengan 

beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. Berdasarkan harga yang 

ditetapkan ini konsumen akan mengambil keputusan apakah dia membeli barang 

tersebut atau tidak. Juga konsumen menetapkan berapa jumlah barang/jasa yang 

harus dibeli berdasarkan harga tersebut. Tentunya keputusan dari konsumen ini 

tidak hanya berdasarkan pada harga semata, tetapi banyak juga faktor lain yang 

menjadi pertimbangan, misalnya kualitas dari barang atau jasa, kepercayaan 

terhadap perusahaan dan sebagainya.  

Hendaknya setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang peling tepat, dalam 

arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk jangka 

pendek maupun untuk jangka panjang. Ada beberapa jenis persaingan harga 

menurut teori, nah yang sering digunakan adalah red ocean strategy atau strategy 

lautan merah, dimana persaingan strategi ini lebih ke dalam promosi harga rendah 

sedangkan strategy yang lainya mengenai blue ocean strategy atau strategi lautan 

biru, dimana persaingan berada di tingkat pelayanan atau kualitas output produksi. 

Adapun red ocean strategy tersebut dapat sukses jika ada penetapan harga 

termurah atau leader pricing. Menurut Christina (2006 : 206), Ritel menetapkan 

harga lebih rendah daripada harga normalnya untuk item tertentu, hal ini 

digunakan untuk meningkatkan lalu lintas pelanggan atau untuk meningkatkan 
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produk pelengkap atau komplementer. Beberapa ritel bahkan menetapkan strategi 

harga yang disebut dengan loss leade, yaitu menjual produk tertentu dibawah 

biaya yang sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh carefour indonesia yang 

menetapkan harga di bawah normal untuk produk-produk elektronik. 

b.    Hambatan Hambatan Yang Ditemui KOPMA UNNES 

  Dalam menjalankan usahanya, sebuah koperasi tidak lepas dari 

kendala atau hambatan yang menghambat jalanya kegiatan usaha koperasi.   

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh KOPMA UNNES ini ada berbagai 

macam seperti temuan di atas, tetapi hal dasar yang penting dalam dunia usaha 

menyangkut soal modal.  Mnenurut Sukamdiyo dalam Suyatno (1996 : 77), modal 

koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sisa hasil usaha, bantuan 

donasi dan simpanan sukarela. Untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, 

agar tidak menghambat kinerja usaha koperasi juga dibutuhkan tempat atau 

wilayah yang strategis sebagai tempat pemasaran. Hal ini dilakukan, agar 

usahausaha yang dijalankan oleh koperasi tidak hanya di ketahui oleh anggota 

koperasi saja, tetapi juga masayarakat umum. Sehingga usaha-usaha yang 

dijalankan oleh koperasi tidak hanya dimanfaatkan oleh anggota koperasi, tetapi 

juga oleh masyarakat sekitar. Dalam artian informasi pasar diketahui oleh banyak 

orang. 

c.     Bagaimana KOPMA Mengatasi Hambatan Tersebut 

  Dalam peningkatan mutu SDM KOPMA guna mengatasi 

persaingan dilingkup pemasaran bisnis, seharusnya KOPMA yakin dengan adanya 

perbaikan dalam sektor ini dapat memberi kelancaran bisnis unit usaha KOPMA, 
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kesemua itu di fokuskan untuk mendorong kinerja usaha. Keberhasilan koperasi 

juga sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggota. Agar 

anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, 

diperlukan pendidikan koperasi. Melalui pendidikan perkoperasian, anggota 

dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta 

mengahyati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi. Inti dari 

prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi 

adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya (Sitio dalam Suyanto 2001 : 

30). 



 

 

1 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

  Setelah di peroleh hasil dari penelitian yang sudah di bahas dalam 

bab 4, selanjutnya pada bab 5 peneliti berusaha menyimpulkan apa yang 

sudah di dapat dalam penelitian skripsi ini: 

a. Strategi pemasaran yang digunakan oleh KOPMA UNNES belum 

menerapkan sistem analisis SWOT, dimana analisa ini bisa 

digunakan sebagai kekuatan dalam menghadapi persaingan usaha. 

b. Hambatan-hambatan yang dijalani KOPMA UNNES selain dari 

faktor eksternal seperti pesaing, pemenuhan produk, SDM yang 

terbatas dan link usaha juga dari faktor Internal diantaranya adalah: 

(Modal, partisipasi anggota yang rendah dan kurangnya tenaga 

profesional dalam manajemenisasi KOPMA). 

c. KOPMA UNNES mulai tanggap dengan faktor-faktor yang 

menjadi penghambat perkembangan usahanya, sekarang organisasi 

sekligus badan usaha ini mulai berbenah dalam segi kualitas dan 

kuantitas untuk menjadi organisasi yang lebih maju, untuk 

mengatasi hambatan yang bersal dari dalam dan dari luar.   

  KOPMA memerlukan analisa SWOT dalam usaha bisnisnya. 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 
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(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT 

(strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).  

 

5.2 Saran 

 Setelah dijabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

sebagai peneliti di dalam skripsi ini, masukan yang dapat diberikan adalah 

tentang perubahan sistem strategi pemasaran yang sudah dijalankan KOPMA. 

Hal itu mengenai pemasaran yang berbau Red Ocean Strategy beralih ke Blue 

Ocean strategy. Langkah utama yang harus dilakukan KOPMA antara lain 

sebagai berikut: 

a) Merubah keyakinan pengurus bahwa persaingan ditingkat harga 

akan menghasilkan keuntungan yang maksimal, walaupun harga 

adalah hal yang paling mudah digunakan dalam strategi penjualan 

tetapi inovasi merupakan strategi yang paling baik untuk usaha. 

b) Kualitas produk dan juga pelayanan harus ditingkatkan lagi karena 

konsumen akan lebih loyal terhadap barang yang berkualitas bagus 

beserta dukungan melalaui pelayanan dari karyawan yang 

memuaskan.
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1 

Display Data 
 

Tempat : Kantor KOPMA 
Tanggal : 7-6-2011 
Waktu  : 18.00WIB 
 

no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan jabatan di 

KOPMA? 
1a Nama saya Ahmad saifudin 

dari pendidikan tehnik mesin 
semester 6, jabatan saya di 
KOPMA sebagai Ketua umum 
periode 2011. 

sesuai Ahmad saifudin 
sebagai Ketua umum 
periode 2011. 

2 Tahun berapa Kopma 
berdiri dan mulai kapan 
KOPMA mendapat 
legalitas? 

1a Kopma dulunya bukan 
KOPMA UNNES tetapi 
KOPMA IKIP yang mana dulu 
kita kan dulunya bermula dari 
IKIP menuju Ke UNNES, 
kenapa KOPMA IKIP itu 
didirikan itu awal gagasanya 
adalah pemenuhan kebutuhan 
mahasiswa melalui unit usaha 
yang dikelola oleh mahasiswa 
itu sendiri, dengan keinginan 
seperti itu sampai berkembang 
menjadi wadah untuk mendidik 
anggota menjadi insan koperasi 

sesuai kopma IKIP berdiri pada 
tanggal 7 mei 1982, tetapi 
untuk legalitasnya sendiri 
tanggal 31 maret 1984 
legalitas hukum dengan 
nomer 10024/DH. 

Lampiran: 1 
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yang militan, dengan begitu, 
KOPMA IKIP bisa dikatakan 
dengan KOPMA yang berwira 
koperasi juga berwirausaha, 
sedangkan mengenai legalitas 
kopma IKIP berdiri pada 
tanggal 7 mei 1982, tetapi 
untuk legalitasnya sendiri 
tanggal 31 maret 1984 legalitas 
hukum dengan nomer 
10024/DH. Mengenai sebelum 
adanya legalitas badan hukum 
KOPMA IKIP mendirikan 
ADART. Yang sekaligus 
memelih pengurus dan 
pemeriksa yang selanjutnya di 
lantik oleh rektor pada tanggal 
8 juli 1992. Kemudian yang 
pertama kali mendirikan 
KOPMA IKIP adalah cuk 
subekti, sdr cuk subekti ini dari 
ikip Ekonomi yang dulunya 
menjabat sebagai ketua umum 
juga masih semester 6, yang 
bertempat tinggal di ungaran 
akan tetapi sekarang sudah 
Alm, dikarenakan dulu 
sewaktu masih menjabat 
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sewaktu perjalanan kesini 
mengalami kecelakaan dan 
tidak tertolong lagi. 

3 Visi dan Misi apa saja yang 
di Usung oleh KOPMA Ini? 

1a Sesuai dengan visi dan misinya 
saya disini akan memeberikan 
satu yaitu, untuk menjadikan 
insan yang berkooperatif 
berwirausaha dan bisa 
mengembangkan ilmunya di 
KOPMA itu sendiri. Dapat 
menerapkan sebagaimana 
insan yang benar-benar militan 
untuk masyarakat pada 
umumnya dan anggota pada 
khususnya. 

sesuai Untuk menjadikan insan 
yang berkooperatif 
berwirausaha dan bisa 
mengembangkan ilmunya 
untuk masyarakat pada 
umumnya dan anggota 
pada khususnya. 

4 Berapa jumlah keanggotaan 
KOPMA baik yang aktif 
maupun tidak, 

1a Untuk keanggotan yang aktif 
maupun tidak aktif dari aktif 
sendiri dari awal KOPMA 
IKIP berdiri sampai sekarang 
di rubah menjadi KOPMA 
UNNES itu sampai sekarang 
sudah mencapai seribu 
tigaratus lima puluh lebih. Itu 
yang aktif dan non aktif yang 
sudah saya ketahui,  

 -  

5 Siapasaja yang menempati 
susunan kepengurusan dari 
organisasi yang anda 

1a Untuk organisasi KOPMA 
UNNES sendiri ada 
kepengurusan yang mana ada 

sesuai Kesekertariatan dikepalai 
oleh sdr Reza candra,  d 
bantu oleh sdri mardina. 
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pimpin? memanajemen dalam usaha-
usaha yang ada di KOPMA, di 
kesekertariatan dikepalai oleh 
sdr Reza candra,  di bantu oleh 
sdri mardina. Dari pihak 
bendahara umum dikepalai 
oleh sdri Dian Prasinta dan 
mempunyai dua asisten yang 
namanya Septi dan Nur Afri 
dan dia masih sem, 2 tetapi 
mengapa diya bisa diangkat 
sebagai bendahara karena kami 
yakin Nur Afri ini punya skill, 
kompetensi yang bagus 
dibandingkan dengan anggota-
anggota yang lain, di PSDA 
sendiri mengenai sumberdaya 
anggota yang dikepalai oleh 
sdri Tri lestari handayani, dan 
mempunyai dua asisten yang 
beranama Sdr Musbixin, dan 
Bu nunik, selanjutnya 
menegenai bidang usaha punya 
empat asisten dan dikepalai 
oleh Sdr Majmul huda dari 
Koperasi sekarang menginjak 
sem, 6. Asistenya dari bagian 
pengadaan Sdr Wawan dan 

 
Dari pihak bendahara 
umum dikepalai oleh Dian 
Prasinta dan mempunyai 
dua asisten yang namanya 
Septi dan Nur Afri 
 
PSDA sendiri mengenai 
sumberdaya anggota yang 
dikepalai oleh sdri Tri 
Lestari Handayani, dan 
mempunyai dua asisten 
yang beranama Sdr 
Musbixin, dan Bu Nunik, 
 
 bidang usaha punya 4 
asisten dan dikepalai oleh 
Sdr Majmul huda, 
Asistenya dari bagian 
pengadaan Sdr Wawan dan 
pemasaran dikasihkan ke 
Sdr Anis Riyatun, asisten 
umum Sdr Lukhman 
Hakim dan juga asisten 
pengembangan Sdr 
Muhadi. 
 
LITBANG, bertugas 
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pemasaran dikasihkan ke Sdr 
Anis Riyatun dr FMIPA, 
asisten umum Sdr Lukhman 
Hakim dan juga asisten 
pengembangan Sdr Muhadi 
Yang terakhir adalah 
LITBANG, bertugas mengenai 
IT di website, facebook 
digawangi oleh lailatul anisa 
dan asistennya bernama Sam. 

mengenai IT di website, 
facebook digawangi oleh 
Lailatul Anisa. 

6 Aktifitas KOPMA bidang 
usaha apa saja? 

1a Untuk periode ini kami punya 
program kerja yang sangat 
banyak sekali, yang mana 
dengan program tersebut kami 
bertujuan optimis dengan 
bnayaknya rutinitas kegiatan 
Insya Allah untuk usaha di 
periode ini akan berkembang, 
alhamdulilah kemarin di bulan 
april tanggal 8 kami bisa 
merealisasikan usaha baru 
yang namanya warnet 
KOPMA.net jadi yang dulunya 
delapan sekarang tambah satu 
menjadi sembilan usaha. 

sesuai Bulan April tanggal 8 kami 
bisa merealisasikan usaha 
baru yang namanya warnet 
KOPMAnet jadi yang 
dulunya delapan sekarang 
tambah satu menjadi 9 
usaha. 

7 Aktifitas bidang Organisasi 
berupa apasaja? 

1a Bidang selain usaha atau 
UKM, disini kita punya 
program-program bidang yang 

 1. Kegiatan BCT 
2. MENKOPNAS 
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lain dalam artian seperti 
PSDA, punya program kerja 
yang ditujukan untuk pengurus 
dan anggota pun juga ada. 
Disitu dengan tujuan 
megakrabkan antara satu 
dengan yang lain. Agar bisa 
memebentuk keluaraga yang 
besar dan serba gotong royong 
dan kita disini sama-sama 
soudara, sama-sama merantau 
jadi disini ditumbukan rasa 
kekeluargaan kita. Seperti 
kemarin kita mengadakan 
kegiatan BCT disitu ditujukan 
untuk anggota yang masih 
baru, sebagai dasar kompetensi 
untuk anggota yang masih baru 
dan digunakan untuk bekal di 
masyarakat atau menjadi 
pengurus seperti itu, ada juga 
MENKOPNAS, di menkopnas 
ini kemarin terlaksana tanggal 
27 sampai tanggal 29, 
Alhamdulilah lancar bertempat 
di lerep indah disana, 
kemudian pesertanya juga ada 
yang dari luar jawa pasalnya 
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kita juga mengadakan 
timmenkopnas,,  tingkat 
nasional dari luar jawa ada, 
jawa barat ada, jawitimur, 
UIN, UNHAS makasar, 
ponorogo dsb. Untuk 
membekali anggota dan teman-
teman yang lain disesuaikan 
untuk pemukakan rasa 
kekeluargaan pada KOPMA-
lain pada umumnya dan 
anggota sendiri terhadap 
pengurus pada khususnya. 

8 Langkah apasaja yang anda 
tempuh untuk 
mensukseskan 
kepengurusan soudara? 

1a Untuk mengenai langkah, kita 
mempunyai strategi, kita 
pendekatan setiap pengurus 
yang mana ditujakan salah 
satunya untuk interviw antara 
satu pengurus dengan pengurus 
yang lain, seperti halnya kita 
dari hati ke hati-berbicara, kita 
saling mengenal sebagai anak 
atau pengurus ini mintanya 
bagaimana, untuk pengurus, 
dan kita juga punya program 
tersendiri dalam artian, touring 
nah disitu kita mengakrabkan 
antar satu dengan yang lain, 

sesuai Kita mempunyai strategi, 
kita pendekatan setiap 
pengurus yang mana 
ditujakan salah satunya 
untuk interviw antara satu 
pengurus dengan pengurus 
yang lain, seperti halnya 
kita dari hati ke hati-
berbicara, dan juga saling 
memotivasi yang satu 
dengan yang lain, saling 
mengingatkan saling 
toleransi, kekeluargaan 
tetap kita jaga terus baik 
pengurus alumni, anggota.  
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juga se bagai silaturohim antar 
pengurus. Itu akan kita tetap 
jalankan sebagai penempuh 
kepengurusan di periode ini 
dan juga saling memotivasi 
yang satu dengan yang lain, 
saling mengingatkan saling 
toleransi, kekeluargaan tetap 
kita jaga terus baik pengurus 
alumni, anggota. 

9 Bagaiana loyalitas anggota 
terhadap kemajuan 
KOPMA? 

1a Alhamdulilah kalau 
menyangkut loyalitas, semakin 
lama kita itu kalo direkam dari 
awal anggota daftar disini 
bahkan sampai mau keluar dari 
pengurus kita punya rekaman, 
kita juga memprioritaskan 
mengenai loyalitas anggota, 
kegiatan-kegiatan selalu di 
rekam, bahkan saya sendiri 
bingung untuk di kepengurusan 
periode berikutnya, terlalu 
bersemangatnya anggota itu 
insyaallah kopma semakin 
lama semakin maju dan pula, 
dilihat dari segi kegiatanya 
pula, di bagian bazaar 
Alhamdulilah lancar dan 

sesuai Menyangkut loyalitas, 
semakin lama kita itu kalo 
direkam dari awal anggota 
daftar disini bahkan sampai 
mau keluar dari pengurus 
kita punya rekaman, 
Insyaallah loyalitas 
anggota semakin lama 
semakin baik dan KOPMA 
akan semakin berkembang 
dan maju. 
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teman-teman ngecek disitu 
juga pengurus dan anggota 
saling membantu, bahakan 
kemarin ada kesempatan untuk 
anggota dalam artian, 
kesempatan pelatihan di fisi 
kompak itu juga,  para anggota 
loyal pada berangkat dan juga 
ada lagi kesempatan 
pemagangan yang juga nanti 
sebagai patokan anggota yang 
aktif maupun tidak, Insyaallah 
loyalitas anggota semakin lama 
semakin baik dan KOPMA 
akan semakin berkembang dan 
maju. 

10 Hambatan yang anda temui 
dalam menjalankan jabatan 
anda? 

1a Mengenai hambatan, nah kita 
di semarang ini kan punya  
tujuan yang pertama, kita 
tujuan disini kan kuliah dan 
kita disini mempunyai amanat 
nah kita menyikapi hambatan 
tersebut sebagai tantangan 
untuk kita, apalagi saya selaku 
ketua umum, dengan adanya 
hambatan Insyaallah, kami 
optimis disitu nanti kita akan 
belajar sama-sama, saling 

 Kita disini juga masih 
dalam proses pembelajaran 
di periode ini kan 
semuanya kepengurusan 
baru nah antara asisten 
perlu adaptasi antara satu 
dengan yang lain 
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mengingatkan meneganai 
prokja-prokja yang belum jalan 
kita saling membantu saling 
menolong masalahnya kita 
disini juga masih dalam proses 
pembelajaran di periode ini 
kan semuanya kepengurusan 
baru nah antara asisten perlu 
adaptasi antara satu dengan 
yang lain, dengan adanya 
hambatan kita optimis kita bisa 
lebih dewasa lagi. 

11 Bagaimana anda mengatasi 
hambatan tersebut? 

1a Nah kita kan disini 
Alhamdulilah untuk mengenai 
hambatan-hambatan agar 
semua pengurus dapat 
mengatasinya,, dalam artian 
begini. Seumpama kita 
mengadakan rapat tidak 
mungkin juga mengabaikan 
kuliah, kita jga engak begitu, 
sehingga kita mencari solusi 
yang baik, sebelum rapat kita 
musyawarahkan dulu, nantinya 
di dalam rapat itu semua bisa 
kumpul dengan baik, kita 
dalam rapat biasanya malam, 
tetapi nanti biasanya kalo gak 

sesuai Orang yang ikut organisasi 
adalah orang-orng yang 
dapat me manajemen 
waktu sebaik mungkin 
walau itu lima menit satu 
menit atau sepuluh menit. 
Makadari itu kita juga 
dilatih dalam sosialaisasi, 
alokasi waktu dan 
mengatasi hambatan-
hambatan, 
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malam sore nan terus kalo 
hambatan yang lain misalnya 
begini, orang sesibuk apapun 
kalo bertanggung jawab dan 
optimis pasti Insyaallah bisa 
me manajaemen waktu, karena 
orang yang ikut organisasi 
adalah orang-orng yang dapat 
me manajemen waktu sebaik 
mungkin walau itu lima menit 
satu menit atau sepuluh menit. 
Makadari itu kita juga dilatih 
dalam sosialaisasi, alokasi 
waktu dan mengatasi 
hambatan-hambatan yang ada.  

12 Bagaimana anda menangapi 
masalah menurunya omzet 
penjuaaln? 

1a Yang pertama,, mengapa bisa 
pendapatan toga menurun, 
karena dulu waktu tahun 2007, 
2008 dulu memang Omzet kita 
untuk toga melonjak tinggi, 
istilahnya paling banyak di 
tahun itu, sedangkan untuk 
tahun berikutnya menurun, 
desebabkan karena, 1. Dulu 
banyak sekali pemesanan toga 
dari luar UNNES, banyak juga 
dari KOPMA lain karena kita 
sering mengembangkan 

sesuai Yang pertama, mengapa 
bisa pendapatan toga 
menurun, karena dulu 
waktu tahun 2007, 2008 
dulu memang Omzet kita 
untuk toga melonjak tinggi, 
sedangkan untuk tahun 
berikutnya menurun, 
desebabkan karena 
pemesanan toga karena dari 
KOPMA lain sudah 
memiliki langganan lagi. 
ada tiga penyebab 
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kerjasama dengan koperasi 
lain, kita dulu sering 
membantu dan bersilaturahmi 
ke koperasi lain. Contoh dulu 
dari KOPMA IKIP 
membutuhkan bantuan kita 
meneganai peminjaman sekian 
ribu toga, sehingga dulu 
sampai ketua umum 
kewalahan, tapi dengan itu 
smua alhamdulilah bisa 
menyelesaikanya, mungkin 
penurunan pemesanan toga 
karena dari KOPMA lain 
sudah memiliki langganan lagi. 
Ttapi kita tetap menjalin 
silaturahmi itu, ada tiga 
penyebab penurunan total 
omzet penjualan, pertama, 
investasi tinggi di tahun 2009,, 
banyaknya pesaing dan juga,, 
permintaan toga yang 
menurun, ya mungkin yang 
saya tahu penurunan nya hanya 
karena seperti itu tetapi kan 
sekarang juga sduah menginjak 
ke 2010-2011 yang juga 
adanya penurunan seperti itu, 

penurunan total omzet 
penjualan, pertama, 
investasi tinggi di tahun 
2009, banyaknya pesaing 
dan juga, permintaan toga 
yang menurun, ya mungkin 
yang saya tahu penurunan 
nya hanya karena seperti 
itu. 
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nah kita insyaallah optimis 
walaupun ada penurunan-
penurunan dimana pengaruh 
pesaing yang semakin banyak 
kita tetap mesty optimis 
berbagai cara kita lakukan ilmu 
interpreuneur pun juga kita 
terapkan, biar yang menurun 
bisa di tutupi dengan unit lain, 
sempuma yang di toko 
menurun, maka di fotokopi kita 
tingkatakan usahanya biar 
omzetna naik. Jadi benar apa 
yang dikatakan ktua bid usaha, 
pemasaran dan pengawas 
tersebut. Untuk itu kita akan 
melakukan yang terbaik di 
periode yang akan datang 
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Display Data 
 

Tempat : Kantor KOPMA 
Tanggal : 6-6-2011 
Waktu  : 21.00WIB 
 

no Rincian pertanyaan Kode 
informan 

jawaban sesuai Data setelah direduksi 

1 Nama dan jabatan di 
KOPMA? 

1b nama saya Saefurrohman 
untuk kepengurusan tahun ini 
saya tidak termasuk ke dalam 
jajaran ke pengurusan 
KOPMA UNNES, untuk 
tahun ini saya di amanahi oleh 
KOPMA sebagai badan 
pengawas. 
 

sesuai Saeful Rohman 
Badan Pengawas. 
 

2 Tahun berapa KOPMA 
berdiri dan kapan 
mendapat legalitas? 

1b KOPMA berdiri sekitar 1983 
seingat saya kalo tidak salah 
1987. 

-  

3 Vissi dan misi KOPMA 
UNNES? 

1b Yang pertama untuk 
mensejahterakan anggota itu 
sendiri, brhubung ini koperasi 
mahasiswa maka bergeraknya 
tidak di bidang usaha saja 
tetapi juga pelatihan-pelatihan 

sesuai Yang pertama untuk 
mensejahterakan anggota itu 
sendiri, 
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koperasi baik di tingkat awal, 
maupun akhir kepada 
mahasiswa dan itu juga kita 
tidak hanya mengembankan di 
tingkat KOPMA itu sendiri 
tetapi juga di KOPMA yang 
lainya. Dalam forum FKKFI, 
atau DIKOPINDA seperti itu. 

4 Berapa jumlah anggota 
KOPMA yang sodara 
ketahui, baik yang aktif 
maupun pasif? 

1b Kalo secara eksplisit secara 
jelasnya saya juga kurang 
tahu, kalo setahu saya, 
anggota KOPMA itu dulu 
sempat otomatisasi dulu stiap 
mahasiswa yang masuk 
otomatis jadi anggota 
KOPMA tetapi itu 
bertentangan dengan prinsip 
dari koperasi itu sendiri yaitu 
secara sukarela, beberapa 
tahun terakhir KOPMA 
UNNES membuka lowongan 
bagi yang mau mendaftar dan 
bergabung menjadi anggota 
dan untuk tahun ini anggota 
yang tercatat itu, antaralain 
seribu lebih, dan yang aktif itu 
baik yang aktif dalam bidang 
usahanya dan dalam bidang 

sesuai Untuk tahun ini anggota yang 
tercatat itu, antaralain seribu 
lebih, dan yang aktif itu baik 
yang aktif dalam bidang 
usahanya dan dalam bidang 
organisasinya sekitar 
duaratusan. 
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organisasinya sekitar 
duaratusan, kalo tidak salah. 

5 Siapa saja yang menempati 
kepengurusan di KOPMA? 
 

1b Ketuanya Ahmad Saifudin 
dari fakultas tehnik, kemudian 
kepala bidang usahanya itu 
dari fakultas ekonomi pak 
Majmul Huda, bendahara 
umum, ibu Dian Prasinta, 
kepala bidang litbang ibu 
Lailatul Anisa, kepala bidang 
PSDA Trilestari handayani 
dan sekertaris umum itu di 
pegang oleh pak Reza 
Chandra. asisten  Usaha-
usahanya ada pak Adhi, bu 
Anis pak Wawan dan 
Lukhman. Pengembangan, 
pemasaran, pengadaan dan 
yang terakhir asisten Umum, 
asisten PSDA yang pertama 
asisten diklat oleh soudara 
Musbixin, yang kedua 
administrasi keanggotaan oleh 
ibu nunik, sekertaris sendiri 
hanya dua orang yaitu pak 
Reza dan ibu Mardina, dari 
litbang asistennya juga satu 
bernama Muhhamad 

sesuai Ketuanya Ahmad Saifudin. 
 
kepala bidang usahanya 
pak Majmul Huda, 
 
bendahara umum, ibu Dian 
Prasinta, 
 
kepala bidang LITBANG ibu 
Lailatul Anisa, 
 
kepala bidang PSDA Trilestari 
handayani. 
 
dan sekertaris umum itu di 
pegang oleh pak Reza 
Chandra. 
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Syamsudin. Bendahara sendiri 
di bantu oleh 2 asisten, yaitu 
ibu septi dan administrasi 
keuanganya di bantu oleh ibu 
Nur Afri. 

6 Bidang usaha apasaja yang 
di rintis KOPMA? 
 

1b Dari awal berdirinya sampai 
sekarang KOPMA megalami 
perkembangan, Alhamdulilah 
ya dari tahun-tahun ini 
KOPMA Unnes memiliki 
perkembangan di unit 
usahanya kalo sekarang yang 
2011 tambah 1 unit usaha lagi, 
unit baru yaitu unit warnet 
dari keseluruhan unit usaha 
yang ada di UNNES itu ada, 
Fotokopi, minimarket, rental 
kemudian counter, persewaan 
toga, konsingasi catering, 
souvenir dan warnet. 

sesuai Kalo sekarang yang 2011 
tambah 1 unit usaha lagi, unit 
baru yaitu unit warnet dari 
keseluruhan unit usaha yang 
ada di UNNES itu ada, 
Fotokopi, minimarket, rental 
kemudian counter, persewaan 
toga, konsingasi catering, 
souvenir dan warnet. 

7 Kegiatan KOPMA di 
bidang UKM antara lain? 
 

1b Itu biasanya di tangani oleh 
bidang PSDA, kemarin akhir 
Mei 27-29 itu dari KOPMA 
UNNES mengadakan, 
DIPMENKOPNAS, 
pendidikan menengah koprasi 
nasional, anggotanya tidak 
hanya dari jawa tetapi juga 

sesuai 1. DIPMENKOPNAS 
2. JAMKOPNAS 
3. BCT 
4. TFT training for 

treiner. 
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dari luar jawa misalnya 
makassar dan kita secara 
kontinyue, dan kalo kemarin 
JAMKOPNAS jambore 
koperasi nasional, untuk itu 
KOPMA UNNES 
mengadakan pelatihan-
pelatihan tentang ideologi 
perkoprasian mulai dari BCT, 
DIMENKOPNAS dan nanti 
lanjutanya adalah TFT 
training for treiner, selain itu 
juga ada kegiatan diskusi atau 
sharing, anggota kepada 
pengurus, mengenai usaha dan 
kemajauan KOPMA itu 
bagaimana, disamping itu ada 
kegiatan di luar kegiatan 
formal untuk mengakrabkan 
anggota, kegiatan yang 
bersifat have fun misalkan 
makan bareng, touring bareng, 
main bola bareng seperti itu, 
tujuannya untuk 
mengakrabkan dengan 
anggota. Kalo yang sekarang-
sekarang ini ada kegiatan 
pemagangan bagi anggota 
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yang ingin bekerja di unit 
usaha KOPMA.  

8 Langkah apa saja yang 
anda tempuh untuk 
mensuskseskan jabatan 
anda sebagai bid, 
Pengawas? 
 

1b Sebagai badan pengawas 
untuk memajukan KOPMA,  
ya otomatis kalo di bagian 
pengawas kalo juga di bagian 
bisnis namanya superviser 
artinya mengawasi kinerja 
dari pengurus, dari badan 
kerja pengawas itu sendiri dari 
dulu sampai sekarang itu 
mengawasi kepengurusan 
KOPMA UNNES, dari kinerja 
terkait pemenuhan kinerja 
program kerja sudah 
memenuhi standart atau tidak, 
kalo misalkan sudah ya 
Alhamdulilah, kalo belum ya 
kita cari solusinya secara 
bersama, sebelumnya apa, 
hambatan ap penyebabnya ap 
kita cari bersama, dengan 
badan pengawas. 

sesuai Terkait pemenuhan kinerja 
program kerja sudah 
memenuhi standart atau tidak, 
kalo misalkan sudah ya 
Alhamdulilah, kalo belum ya 
kita cari solusinya secara 
bersama, sebelumnya apa, 
hambatan apa penyebabnya ap 
kita cari bersama, dengan 
badan pengawas. 

9 Bagaimana loyalitas 
anggota anda? 

1b Kalo saya tadi menyebutkan 
pendaftar anggota seribu lebih 
dan yang aktif menjadi 
anggota sekitar 200-300 dapat 
dipresentasikan mungkin jika 

sesuai Kalo saya tadi menyebutkan 
pendaftar anggota seribu lebih 
dan yang aktif menjadi 
anggota sekitar 200-300 dapat 
dipresentasikan mungkin jika 
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dari seribu lebih anggota yang 
mendftr dan 30-50% memiliki 
loyalitas dan integritas yang 
tinggi, itu bisa kita liat dari 
keanggotaan yang aktif 
memajukan KOPMA, mulai 
dari ikut KSE (kelompok 
study ekonomi) pada semi 
otonom dari PSDA sama 
hebatnya pada bidang lain di 
KOPMA seperti YSE, 
KOMPAK, Forinjuk, mereka 
punya program kerja masing-
masing. Itu adalah langkah 
awal bagi anggota untuk bisa 
berorganisasi. Kalo mw ikut 
KOPMA dari KSE dulu, 
untuk loyalitas ya mulai dari 
kegiatan-kegiatan organisasi 
saya rasa sudah bisa di lihat5 
seperti halnya di kantor 
sebelah, itu sudah ada daftar 
misalkan nomor satu itu siapa, 
anggota siapa, untuk bulan ini 
transaksi di usahanya itu 
berapa, itu menunjukan 
adanya loyalitas anggota 
terhadap kemajuan KOPMA 

dari seribu lebih anggota yang 
mendaftar dan 30-50% 
memiliki loyalitas dan 
integritas yang tinggi. 
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ke Depan.  
10 Hambatan yang anda 

temui dalam menjalankan 
program kerja soudara? 
 

1b Masalah pelaporan dari 
pengurus KOPMA itu, selaku 
badan pengawas, 
menginginkan pengurus 
mampu melaporkan hasil 
kerjanya selama satu bulan 
sekali, dan kalo tahun ini 
sendiri dari badan pengawas, 
menginginkan selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap 
bulan, misalkan ini bulan Mei, 
maka maksimal laporan yang 
harus di terima tanggal 5 Juni, 
nah keterlambatan yang sering 
menyebabkan terhambatnya 
kinerja pengawas, mungkin 
dari pengurus sedang banyak 
kegiatan atau hal-hal lain yang 
menyebabkan keterlambatan 
itu, tapi kami ya tetap 
mengingatkan jika ada 
pengurus yang terlambat 
mengumpulkan laporan untuk 
kedepanya tidak terlambata 
lagi 
 

sesuai Masalah pelaporan dari 
pengurus KOPMA itu, selaku 
badan pengawas, 
menginginkan pengurus 
mampu melaporkan hasil 
kerjanya selama satu bulan 
sekali menginginkan 
selambat-lambatnya tanggal 5 
setiap bulan, misalkan ini 
bulan Mei, maka maksimal 
laporan yang harus di terima 
tanggal 5 Juni, nah 
keterlambatan yang sering 
menyebabkan terhambatnya 
kinerja pengawas. 

11 Bagaimana Cara  Harus sering-sering sesuai Harus sering-sering 
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mengatasi hambatan 
tersebut? 

memberitahukan kepada 
pengurus agar lebih tepat 
waktu lagi, untuk 
menyampaikan laporanya, 
untuk menyampaikan hasil 
selama satu bulan kepada 
badan pengawas, mulai dari 
misalkan menulis di papan 
pengumuman, dan juga 
memalui sms, kepada 
ketuanya atau kepada 
sekertaris. 

memberitahukan kepada 
pengurus agar lebih tepat 
waktu lagi, untuk 
menyampaikan laporanya, 
mulai dari misalkan menulis 
di papan pengumuman, dan 
juga melalui sms, kepada 
ketuanya atau kepada 
sekertaris. 

12 Penurunan omset tahun 
2009 ada beberapa faktor 
diantarnya investasi dan 
pesaing, bagaimana sodara 
menanggapi? 

1b Untuk tahun 2009 sendiri 
kalau, omzet kita menurun 
karena apa namanya tadi, 
karena penambahan unit usaha 
baru saya rasa ada benarnya 
juga, tetapi kalo tidak salah itu 
penyebab na mulai dari 
pendapatan yang berkurang 
dan juga dari Toga, seperti itu, 
kalo misalkan dari Bu anis 
sendiri mengatakan bahwa 
banyak pesaingnya otomatis, 
dari awal berdirinya KOPMA 
juga banyak persaingan 
karena kita hidup tanpa 
pesaing, inposible. Namanya 

sesuai Untuk tahun 2009 sendiri 
kalau, omzet kita menurun 
karena apa namanya tadi, 
karena penambahan unit usaha 
baru saya rasa ada benarnya 
juga, tetapi kalo tidak salah itu 
penyebab na mulai dari 
pendapatan yang berkurang 
dan juga dari Toga, seperti itu. 
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dunia usaha kita mempunyai 
saigan, nah saingan itulah 
yang membuat kita bisa 
berkemabang. Untuk muncul 
lebih baik lagi, dan maunya 
KOPMA sadar, skrang ini 
banyak alfamart, indomart 
mulai tahun 2010 kemarin itu 
di kepengurusan KOPMa 
mulai ada bidang  pemasaran, 
dengan tujuan untuk 
meningkatkan pendapatan 
KOPMA UNNES, ada 
macam-macam promosi 
misalkan penyebaran pamflet 
dan pembagian kupon, 
ataupun voucer belanja 
kepada anggota dan 
mahasiswa pada umumnya. 
Diharapkan dari program 
kerja yang dicanangkan 
asisten pemasaran, dapat 
meningkatkan pendapatan 
KOPMA UNNES, dan 
misalkan ketua bidang usaha 
KOPMa mengatakan kalo di 
2009 itu Omsetnya menurun, 
dfiharapkan, di 2010 omzet na 
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bisa meningkat diharapkan 
terlebih lagi sekarang ada unit 
usaha baru dari warnet, 
setidaknya diharapkan bisa 
meningkatkan pendapatan 
KOPMA sendiri. 
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Display Data 
 

Tempat : Kantor KOPMA 
Tanggal : 2-6-2011 
Waktu  : 08.00WIB 
 

no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan jabatan di 

KOPMA? 
2a Saya Muh Majmul Huda, saya 

disini di amanahi sebagai 
kepala bidang usaha yang 
secara otomatis bertanggung 
jawab untuk semua yang 
bersangkutan dengan unit usaha 
kopma, mulai dengan 
pengadaan, pengembangan, 
pemasaran juga perbaikan aset-
aset sepeti itu dan saya dari 
fakultas ekonomi sem 6. 

 Muh Majmul Huda 
kepala bidang usaha. 

2 Kondisi usaha KOPMA saat 
ini? 

2a Kita mempunyai sembilan 
yunit usaha, ada unit usaha 
yang berkembang sekali dan 
ada unit usaha yang masih 
dalam tahap pengembangan, 
untuk secara keseluruhan unit 
usaha itu sudah berjalan tetapi 
ada beberapa unit usaha yang 

sesuai Kita mempunyai sembilan 
yunit usaha, ada unit 
usaha yang berkembang 
sekali dan ada unit usaha 
yang masih dalam tahap 
pengembangan, secara 
keseluruhan unit usaha itu 
sudah berjalan tetapi ada 
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sangat menonjol sekali yaitu: 
minimarket, fotokopi, rental 
dan warnet. Untuk unit usaha 
lain, masih 2aberjalan tapi 
hanya untuk memberikan 
sumbangsih tidak sebesar unit 
usaha yang inti tadi. 

beberapa unit usaha yang 
sangat menonjol sekali 
yaitu: minimarket, 
fotokopi, rental dan 
warnet. 

3 Jika sodara mengalami 
hambatan, ceritakan 
hambatan yang sodara temui 
dalam menjalankan bisnis 
tersebut? 

2a Bicara soal hambatan 
sebetulnya banyak dan tidak. 
Kalo unit usaha memang 
berjalan dengan semestinya, 
tetapi kalau di beberapa unit 
usaha masih perlu perbaikan 
manajemen, karena apa dengan 
ke 9 unit hanya di kelola 5 
orang. Sehingga kita tidak bisa 
total dalam ke semua unit 
usaha, karena setiap unit usaha 
memerlukan konsentrasi yang 
ekstra. Misalkan saja di unit 
katering mereka masih dalam 
tahap pencatatan administrasi 

sesuai Tetapi kalau di beberapa 
unit usaha masih perlu 
perbaikan manajemen, 
karena apa dengan ke 9 
unit hanya di kelola 5 
orang. Sehingga kita tidak 
bisa total dalam ke semua 
unit usaha, karena setiap 
unit usaha memerlukan 
konsentrasi yang ekstra. 

4 Dalam hal manajemen ap 
yang perlu di benahi dalam 
kepengurusan 9 bidang 
usaha? 

2a Dalam hal perbaikan 
manajemen, kita bisa siasati 
dengan mengevaluasi diri apa 
yang kurang di unit usaha itu,, 
kita berusaha melengkapinya. 
Ketika unit usaha memerlukan 

sesuai Dalam hal perbaikan 
manajemen, kita bisa 
siasati dengan 
mengevaluasi diri apa 
yang kurang di unit usaha 
itu,, kita berusaha 
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suatu hal yang berkaitan 
dengan pemasaran maka bidang 
pemasaran yang seharusnya 
mengelola.untuk unit usaha 
yang memerlukan perbaikan 
aset kita di bidang umum yang 
mencoba mengatasinya. 

melengkapinya. Ketika 
unit usaha memerlukan 
suatu hal yang berkaitan 
dengan pemasaran maka 
bidang pemasaran yang 
seharusnya mengelola. 

5 Bid. Usaha KOPMA apakah 
menyadari bahawa adanya 
saingan yang berat tahun 
ini? 

2a  Kalo itu sudah kita sadari dari 
awal, tidak hanya dari 
pengurus-pengurus ini tetapi 
dari pengurus sebelumnya juga 
kita tahu begitu banyaknya unit 
usaha yang sama dengan 
KOPMA ya salah satunya 2 
yang menonjol yaitu fotokopi 
dan minimarket. Tapi kita ada 
strategi strategi karena unit ini 
beda dengan unit lain, misalnya 
saja poin tersebut nantinya 
yang juga akan mendapatkan 
SHU yang akan kembali 
kepada anggota, yang kedua 
adalah ketika saingan banyak 
maka mencoba bermain di 
harga.kita adakan survei harga 
pasar kita perbandingkan antara 
harga  
kita dengan harga pesaing-

sesuai Kalo itu sudah kita sadari 
dari awal, tidak hanya 
dari pengurus-pengurus 
ini tetapi dari pengurus 
sebelumnya juga kita tahu 
begitu banyaknya unit 
usaha yang sama dengan 
KOPMA ya salah satunya 
2 yang menonjol yaitu 
fotokopi dan minimarket. 
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pesaing kita kalo bisa ya 
standart dengan mereka syukur 
bisa di bawah harga pesaing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Apa saja yang sodara 
ketahui dalam pemuasan 
pelanggan dan anggota? 

2a Ya terutama kita kasih 
pelayanan, terutama biasanya 
konsumen itu melihat jika 
pelayanan baik maka konsumen 
itu akan palingg enggak 
kembali lagi. Untuk pelayanan 
ya sebisa mungkin kita 
tingkatkan, salah satunya 
dengan memeberikan beberapa 
bonus kalo, jika mereka 
mmenuhi kebutuhan mreka dari 
toko maka kita memeberikan 
poin tambahan. 

sesuai Ya terutama kita kasih 
pelayanan, terutama 
biasanya konsumen itu 
melihat jika pelayanan 
baik maka konsumen itu 
akan palingg tidak 
kembali lagi, salah 
satunya dengan 
memeberikan beberapa 
bonus kalo, jika mereka 
mmenuhi kebutuhan 
mreka dari toko maka kita 
memeberikan poin 
tambahan. 
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7 Apakah usaha yang anda 
pimpin penah bersaing di 
tingkat harga? 

 Mungkin sewaktu kita survei 
harga pasar kita bisa 
membandingkan antara 
minimarket yang satu dengan 
minimarket lain dan kita sudah 
ketahui kondisi harga kita, 
memang sebagian kita berada 
di atas harga mereka, tetapi di 
lihat dari kenyatanya kita masih 
standart dengan harga mereka 
palingg tidak, seimbang dengan 
harga mereka cth produk 
katakanlah pocari sweat di 
tempat lain harganya Rp 
4.500,- masih sama dengan 
mereka tapi kalo dalam harga 
rokok, mungkin kita masih 
berada di bawah harga Rp 
10.000,- yang lain sudah berada 
di atasnya. 

sesuai Mungkin sewaktu kita 
survei harga pasar kita 
bisa membandingkan 
antara minimarket yang 
satu dengan minimarket 
lain, di lihat dari 
kenyatanya kita masih 
standart dengan harga 
mereka paling tidak, 
seimbang dengan harga 
mereka. 

8 Terkait dengan ke 8 Bid. 
Usaha apakah soudara tahu 
ada penurunan omzet?  

2a Ketika bersinggungan dengan 
dunia usaha ketika terjadi 
penurunan omzet ya kita 
berusaha mengevalusai, 
beberapa penyebab 
menurunnya omzet penjualan 
itu karena kita untuk tahun 
2010 banyak investasi, yang 

sesuai Ketika bersinggungan 
dengan dunia usaha ketika 
terjadi penurunan omzet 
ya kita berusaha 
mengevalusai, beberapa 
penyebab menurunnya 
omzet penjualan itu 
karena kita untuk tahun 
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akan dilanjutkan juga untuk 
tahun 2011. Tingginya 
investasi teresebut salah satu 
penyebab penurunan omzet, 
investasi tersebut riielnya kita 
akan meningkatkan omzet salah 
satunya dengan pengembangan 
unit usaha misalkan warnet, 
harapanya dengan unit usaha 
baru atau sumber pendapatan 
diharapkan bisa menambah 
omzet penjualan tersebut. 

2010 banyak investasi, 
yang akan dilanjutkan 
juga untuk tahun 2011, 
riielnya kita akan 
meningkatkan omzet 
salah satunya dengan 
pengembangan unit usaha 
misalkan warnet, 
harapanya dengan unit 
usaha baru atau sumber 
pendapatan.   

9 Jika tahun 2009 ada 
penurunan omzet,apa ada 
pengaruh terhadap 
penurunan SHU? 

2a Kalau untuk SHU itu 
menysuiakan dari omzet kita, 
ketika RAT dari 100% dana 
yang didapatkan itu ada plot-
plotnya tersendiri, sebagian kita 
plotkan di investasi juga 
sebagian lagi kita plotkan di 
pendidikan dan pelatihan 
sebagian lagi baru Ke SHU 
untuk dibagikan ke 
anggota.jadi ketika omzet 
tinggi secara otomatis plot yang 
untuk SHU juga akan ikut naik, 
untuk setiap tahunnya tidak ada 
patokan rieel rupiah tapi di 
sesuaikan dengan presentasi 

sesuai Kalau untuk SHU itu 
menysuiakan dari omzet 
kita, ketika RAT dari 
100% dana yang 
didapatkan itu ada plot-
plotnya tersendiri, 
sebagian kita plotkan di 
investasi juga sebagian 
lagi kita plotkan di 
pendidikan dan pelatihan 
sebagian lagi baru Ke 
SHU. 
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pendapatan kita. 
10 Mngenai promosi, apa saja 

promosi yang diberikan?  
2a Kalo promosi kan memang 

sudah ada asisten pemasaran, 
kita pamflet, kalo di bidang It 
lewat blok, facebook, dan web, 
kalo lainya,, di ivent tertentu 
kita presentasi dalam kegiatan 
KOPMA pada saat itu di 
bagikan juga souvenir-souvenir 
bagi pelanggan setia KOPMA. 

sesuai Kita melalui pamflet, kalo 
di bidang It lewat blok, 
facebook, dan web, kalo 
lainya,, di ivent tertentu 
kita presentasi dalam 
kegiatan KOPMA pada 
saat itu di bagikan juga 
souvenir-souvenir bagi 
pelanggan setia KOPMA. 

11 Permasalahan di bagian 
asisten pemasaran mengenai 
pemenuhan kebutuhan 
konsumen yang teramat 
bnyak dengan alat pemenuh 
yang terbatas ini bagaimana 
mnrt sodara? 

2a Mungkin lebih cenderung ke 
minimarket, ketika anggota 
datang kita bagikan selebaran 
karena memang barang kita 
masih terbatas, setiap tahunya 
kita adakan Prokja yaitu 
perlengakapan kebutuhan toko. 
Jadi stiap tahun kita 
mengevaluasi perlengkapan apa 
yang dibutuhkan, karena 
kemampuan kita terbatas, 
belum bisa kalo kita disamakan 
dengan super swlayan seperti 
itu, tetapi kita tetap berusaha 
setap tahunya untuk 
pelengkapan kebutuhan toko. 

sesuai Karena memang barang 
kita masih terbatas, setiap 
tahunya kita adakan 
Prokja yaitu 
perlengakapan kebutuhan 
toko, Jadi stiap tahun kita 
mengevaluasi 
perlengkapan apa yang 
dibutuhkan, karena 
kemampuan kita terbatas. 

12 Apakah di pemenuhan 
kebutuhan tersebut 

2a Secara otomatis memang 
menyangkut di modal, karena 

sesuai Secara otomatis memang 
menyangkut di modal, 
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menyangkut soal Modal? untuk investasi ke sembilan 
unit usaha tersebut dana yang 
dimiliki di bagi ke 9 unit usaha. 
Secara otomatis ke sembilanya 
mendapat bagian. Dan untuk 
bagian minimarket sendiri 
bukan secara penuh dananya 
tetapi juga didapat dari SHU. 
Jika investasi di guanakan 
seluruhnya ke minimarket 
takutnya usaha yang lain tidak 
bisa jalan, 

karena untuk investasi ke 
sembilan unit usaha, Dan 
untuk bagian minimarket 
sendiri bukan secara 
penuh dananya tetapi juga 
didapat dari SHU. Jika 
investasi di gunakan 
seluruhnya ke minimarket 
takutnya usaha yang lain 
tidak bisa jalan.  

13 Dari bagian pengembangan 
usaha ternyata masih 
kesulitan untuk mencari link, 
menrut sodara bagaimana? 

2a Link sebenarnya sudah banyak, 
tapi tetap kita tingkatkan, ada 
puluhan tapi tetap kita 
tingkatkan, misalkan di bagian 
ftokopi,  souvenir dan katering. 
Memamng tetap kita tingkatkan 
pencarian link tersebut guna 
mncegah link lama yang sudah 
pasif maka link baru yang lebih 
baik akan kita ambil,  

-  

14 Jaringan usaha itu contohnya 
di jalin dengan badan usaha 
apa saja,, dan contoh 
kerjasamanya seperti apa? 

2a Contoh riielnya kita 
bekerjasama dengan pihak 
sosro, dimana banyak barang di 
drop dari situ dan alhamdulilah 
produknya cukup laris, dan 
tepatnya pada 2011 ini kemarin 

sesuai Contoh riielnya kita 
bekerjasama dengan 
pihak sosro, dimana 
banyak barang di drop 
dari situ, tepatnya pada 
2011 ini kemarin kita 
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kita dapat pinjaman satu 
kulkas, jadi kulkas di KOPMA 
ad 3,, dri coca-cola dan dari 
aqua ato danone misisipi. Dan 
yang terakhir dr sosro,, karena 
dengan minuman yang dalam 
keadaan dingin akan lebih 
diminati konsumen. 

dapat pinjaman satu 
kulkas, jadi kulkas di 
KOPMA ad 3,, dri Coca-
cola dan dari Aqua atau 
Danone Misisipi. 

15 Penjualan souvenir yang 
menjadi ciri khas 
minimarket KOPMA,, 
apakah itu produksi sendiri? 

 Selama ini 2 yang kita produksi 
secara langsung yaitu pin yang 
beraneka macam, yaitu kaki, 
pin kecil besar, dan model 
gantungan kunci, lalu plakat 
juga bisa produksi sendiri, terus 
untuk yang melengkapi itu kita 
kerjasama langsung dengan 
produsen souvenir yang saya 
ketahui misalkan dr HAN jogja 
yang sering drop barang ksini, 
nanti kita jual dan bagi hasil. 

sesuai 2 yang kita produksi 
secara langsung yaitu pin 
yang beraneka macam, 
yaitu kaki, pin kecil besar, 
dan model gantungan 
kunci, lalu plakat juga 
bisa produksi sendiri. 
 
Kita kerjasama langsung 
dengan  HAN jogja yang 
sering drop barang ksini, 
nanti kita jual dan bagi 
hasil. 

16 Dalam jangka panjang 
apakah KOPMA akan 
mendirikan usaha lain lagi? 
(kedai Free HOTSPOT area) 

2a Itu benar adanya, sudah 
persiapan di tahun sebelumnya 
dan semoga saja bisa terealisasi 
di tahun 2011 ya karena tahap 
awal kita pertama investasi di 
IT, berupa pembukaan warnet 
plus hotspot. Jadi KOPMA ini 

sesuai Itu benar adanya, sudah 
persiapan di tahun 
sebelumnya dan semoga 
saja bisa terealisasi di 
tahun 2011. Untuk kedai 
free hotspot waktu riel 
realisasinya belum bisa di 
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sudah terhubung dengan 
hotspot yang jadi satu dengan 
UNNES. Dan untuk 
selanjutnya ada pengembangan 
lagi yaitu kedai tadi. Untuk 
waktu riel realisasinya, belum 
bisa di tentukan, langkah 
pertama adalah perbaikan di 
bangunan terlebih dahulu, kita 
sediakan kursi dan meja yang 
lebih tidak seperti yang saat ini 
dan juga nanti ada kerjasama di 
bagian YEC untuk 
menyediakan makanan 
pelengkap kedai, seiring 
perkembanagan IT yang kita 
tingkatkan kita juga 
mengadakan pengupdatan, 
facebook, blok dan we,, agar 
para pelanggan tahu akan 
promosi yang dilakukan 
KOPMA. 

tentukan, langkah pertama 
adalah perbaikan di 
bangunan terlebih dahulu. 

17 Mengapa pelayanan ke 
anggota perlu ditingkatkan? 

2a Masalah pelayanan tetap kita 
tingkatkan karena terkait 
kepuasan anggota, ada strategi 
dimana ada kegiatan diskusi 
atau di KOPMA kita 
memberikan informasi yang 

sesuai Ada strategi dimana ada 
kegiatan diskusi atau di 
KOPMA kita 
memberikan informasi 
yang menyangkut 
kebutuhan anggota yang 
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menyangkut kebutuhan anggota 
yang belum terpenuhi, dengan 
selebaran apa yang meraka  
butuhkan untuk ditindak lanjuti  

belum terpenuhi, dengan 
selebaran apa yang 
meraka  butuhkan untuk 
ditindak lanjuti 
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Display Data 
 

Tempat : Unit fotokopi 
Tanggal : 1-6-2011 
Waktu  : 13.00WIB 

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan jabatan di 

KOPMA? 
2b Anis rahayunita 

Asisten pemasaran 
sesuai Anis rahayunita 

Asisten pemasaran 
2 Kondisi usaha yang dialami 

KOPMA saat ini? 
2b Ya kondisi KOPMA secara 

keselurahan baik, ya 
Alhamdulilah dari unit-unit 
usahanya juga lancar tiap 
harinya, ftokopi sendiri 
alhamdulilah lancar sedangkan 
coopmart ya hanya begitu-
begitu saja,, atau sesuai 
biasanya. 

sesuai Fotokopi sendiri 
alhamdulilah lancar 
sedangkan coopmart ya 
hanya begitu-begitu saja,, 
atau sesuai biasanya 

3 Hambatan apa saja yang 
anda temui? 

2b Masalah hambatan paling 
variasi kebutuhan konsumen 
kan sangat banyak, sedangkan 
kita untuk memenuhinya kan 
terbatas 

sesuai Masalah hambatan paling 
variasi kebutuhan 
konsumen kan sangat 
banyak, sedangkan kita 
untuk memenuhinya kan 
terbatas 

4 Apakah coopmart dan juga 
ftokopi yang anda kelola 
pakah menyadari adanya 

2b Kalo saingan ya memeng 
banyak ya, dilihat sekarang kan 
bnyak swlayan-swalayan yang 

sesuai Kalo saingan ya memeng 
banyak ya, dilihat 
sekarang kan bnyak 
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pesaing? 
 

berdiri seperti itu kayak 
disekitar kampus kan banyak 
banget, ftokopi sendirijuga 
sangat bnyak, ya paling itu, tapi 
kan kita tetap ada pelanggan 
tetap juga dan juga anggota 
yang bisa jadi konsumen kita. 
Pesaing jelas memepengaruhi 
hasil penjualan produk tetapi 
coopmart sendiri kan punya 
andalan sendiri yaitu penjualan 
souvenir. 

swlayan-swalayan yang 
berdiri seperti itu kayak 
disekitar kampus kan 
banyak banget, ftokopi 
sendirijuga sangat bnyak, 
Pesaing jelas 
memepengaruhi hasil 
penjualan produk. 

5 Apa saja yang anda lakukan 
untuk memuaskan 
pelanggan? 

2b Untuk memuaskan kita ke 
anggota terlebih dahulu ya, kita 
survei apa saja kebutuhan 
anggota ya kita berusaha untuk 
memenuhinya. 

sesuai Kita survei apa saja 
kebutuhan anggota ya kita 
berusaha untuk 
memenuhinya. 

6 Pelayanan kepada anggota 
sendiri apakah perlu 
ditingkatkan? 

2b Kalo pelayanan yang kita 
utamakan adalah kenyamanan 
konsumen, ya paling tidak kita 
bikin konsumen itu nyaman 
dengan kita jadi belanja sama 
kitapun tetap nyaman gitulooh. 

sesuai Kalo pelayanan yang kita 
utamakan adalah 
kenyamanan konsumen, 
ya paling tidak kita bikin 
konsumen itu nyaman 
dengan kita jadi belanja 
sama kitapun tetap 
nyaman. 

7 Apakah usaha yang anda 
pimpin pernah bersaing di 
tingkat harga? 

2b E.. kalo tingkat harga kita 
sesuaikan sama harga kita 
waktu ngambil atau beli di 

sesuai Kalo tingkat harga kita 
sesuaikan sama harga kita 
waktu ngambil atau beli 
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pasaran, intinya kita gak terlalu 
ngambil bnyak untung lah, ini 
tu usaha buat anggota jadi nanti 
muternya hasil juga buat 
anggota. 

di pasaran, intinya kita 
gak terlalu ngambil 
banyak untung. 
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Display Data 
 

Tempat : Unit warnet 
Tanggal : 1-6-2011 
Waktu  : 13.00WIB 

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Identitas dan jabatan sodara 

di KOPMA? 
2c Nama saya muhhamad ardi 

sudiarto, panggilanya ardi, saya 
dari pendidikan sejarah di 
KOPMA saya jadi asisten 
pengembangan, jadi terkait 
dengan pengembangan di usaha 
itu apa saja, nanti hasil RAT 
kemarin itu ingin di 
kembangkan kayak apa seperti 
itu. 

 Muhhamad Ardi Sudiarto, 
Asisten Pengembangan. 

2 Bagaimana kondisi usaha 
KOPMA saat ini? 

2c Sebelumnya di KOMPA ini ada 
beberapa unit usaha,  salah 
satunya yang kita tempati 
ini.unit usaha baru yaitu warnet 
nah depannya itu fotokopian, 
selain itu untuk pengoptimalan 
tempat yang sedemikian ini.itu 
rencananya juga akan di adakan 
Pusdikom juga, dimana tahun 

-  
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sebelumnya sudah ada tapi 
sempat fakum, untuk periode 
ini rencanya mau digali dan 
dikembangkan lagi,  bagian 
pendidikan komputer. 
 

3 Hambatan yang anda temui,, 
dalam pengembangan bisnis 
sodara? 

2c Pertama ini ya,, link kerja jadi 
kalo di pengembangan kan 
emang di tuntut untuk mencari 
link, terutama itu imbasnya 
yaitu di bagian pemasaran juga, 
intinya pegembangan masih 
berusaha ngloby ke link-link, 
jadi rekan kerja itu merupakan 
hal yang paling urgen 
masalahnya, selain itu juga 
masalah-masalah klasik di 
usaha juga memang masih 
mengandal kan dr beberapa 
usaha inti saja, misalkan di 
bagian minimarket masih 
kurang optimal, 

sesuai Pertama ini ya, link kerja 
jadi kalo di 
pengembangan kan 
memang di tuntut untuk 
mencari link, terutama itu 
imbasnya yaitu di bagian 
pemasaran. selain itu juga 
masalah-masalah klasik di 
usaha juga memang 
masih mengandal kan dari 
beberapa usaha inti saja, 
misalkan di bagian 
minimarket masih kurang 
optimal. 

4 Copmart yang anda kelola 
apa menyadari adanya 
pesaing? 

2c Tentunya iya jelas, terutama 
bagian coopmart misalnya di 
bagian harga bersaing, sudah 
berbagai cara dan strategi yang 
diterapkan misalkan dalam 
pengadaan barang dulunya di 

-  
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stock dari satu agen kalo 
sekarang sudah berbeda lagi 
kita mencari harga yang paling 
murah, nah kita sekarang 
Alhamdulilah sudah mulai 
terbukti kog mulai dari  harga 
sudah bersaing, kalo dulu ada 
imej kalo beli jajan di KOPMA 
harganya mahal dan sekarang 
harga sudah bersaing dipasaran. 

5 Apa saja yang anda lakukan 
dalam pemuasan konsumen? 

2c Untuk pelanggan yha,, dari 
karyawanpun salah satu yang 
perlu dilakukan kepada 
pelanggan yaitu perlakuan 
murah senyum agar pelanggan 
nyaman,  
Selain untuk menggait 
konsumen, kita juga 
memberikan reword kepada 
anggota dengan memberikan 
poin, nah poin yang nantinya 
terkumpul, saat pembagian 
SHU bisa dilihat hasilnya. Nah 
itu suatu bentuk kepedulian 
dari pengurus kepada anggota  
yang masih partisipatif 
terhadap usaha yang ada di 
KOPMA. 

sesuai Memberikan reword 
kepada anggota dengan 
memberikan poin, nah 
poin yang nantinya 
terkumpul, saat 
pembagian SHU bisa 
dilihat hasilnya. Nah itu 
suatu bentuk kepedulian 
dari pengurus kepada 
anggota. 
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6 Pelayanan kepada anggota 
kenapa perlu di tinggkatkan? 

2c Pelayanan masih sangat perlu 
ditingkatkan, karena apa seiring 
dengan perkembangan jaman 
seiring banyak anggota pun 
maka semakin banyak tuntutan, 
harusna KOPMA itu seperti ini 
seperti itu, makin banyak 
anggota berarti semakin banyak 
masukan dari anggota 
pengeinnya anggota tu seperti 
apa, nah itu yang masih jadi PR 
besar buat para pengurus. 

sesuai Pelayanan masih sangat 
perlu ditingkatkan, karena 
apa seiring dengan 
perkembangan jaman 
seiring banyak anggota 
pun maka semakin 
banyak tuntutan, makin 
banyak anggota berarti 
semakin banyak masukan. 

7 Apakah usaha yang anda 
pimpin apakah pernah 
bersaing di tingkat harga? 

2c Iya dalam hal harga ya, sampai 
sekarang memang kayak begitu 
harga sering fluktuatif naik 
turun, jadi emang berbagai cara 
kalo dulu di stock dari satu 
agen sekarang sudah ada 
pembenahan lagi supaya harga 
bisa bersaing, kita kan sudah 
menerapkan semisal ada rapat-
rapat itu kita membagikan 
selebaran apa yang perlu 
dibutuhkan para anggota, itu 
apasaja, dan kenapa harga di 
pasaran bisa lebih murah nah 
kita bisa cari tahu kenapa ada 
harga yang memang berbeda 

sesuai Harga sering fluktuatif 
naik turun, jadi memang 
berbagai cara kalo dulu di 
stock dari satu agen 
sekarang sudah ada 
pembenahan lagi supaya 
harga bisa bersaing, 
Harga yang di tawarkan 
tentunya bukan lebih 
murah tetapi kita lebih ke 
pelayanan, kalo menurut 
saya harga mahal ataupun 
murah, kalo pelayanan 
bagus harga mahal pun 
bisa bersaing. 
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dengan harga lain yang lebih 
bersaing. Harga yang di 
tawarkan tentunya bukan lebih 
murah tetapi kita lebih ke 
pelayanan, kalo menurut saya 
harga mahal ataupun murah, 
kalo pelayanan bagus harga 
mahal pun bisa bersaing 
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Display Data 
 

Tempat : Unit CoopMart 
Tanggal : 24-5-2011 
Waktu  : 09.00WIB 

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3a Nanang Pratmaji  

3101408039 
pelanggan 

Sesuai  Nanang Pratmaji  
3101408039 
pelanggan 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3a Belum, karena rata-rata tidak 
tahu dengan produk apasaja 
yang di jual. 

sesuai Rata-rata tidak tahu 
dengan produk apasaja 
yang di jual. 

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3a Tidak, barangnya kurang 
lengkap 

sesuai Barangnya kurang 
lengkap 

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3a Sudah komplit -  

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3a Sudah sesuai dengan 
pertanyaan 

sesuai Sudah bersih dan rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3a Tidak mengetahui -  
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7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3a Sama dengan harga diluar sesuai Sama dengan harga diluar 

 
 

no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3b Lina wahyuni 

konsumen 
 Lina wahyuni 

konsumen 
2 Puaskah anda dengan 

pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3b Sudah puas -  

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3b Ya nyaman, -  

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3b Karena masih kurang komplit 
mungkin bisa ditambah dengan 
accesoris 

sesuai Masih kurang komplit 
mungkin bisa ditambah 
dengan akesoris. 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3b Sudah rapi sesuai Sudah rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3b Tidak, baru pertama 
berkunjung 

-  

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3b Sesuai dengan dipasaran sesuai Sesuai dengan dipasaran 
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no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3c Widuri  

konsumen 
 Widuri  

konsumen 
2 Puaskah anda dengan 

pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3c Sudah puas -  

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3c Sudah nyaman -  

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3c Belum, karena masih kurang 
lengkap. Mungkin bia 
ditambahi berbagai kerajinan 
sovenir yang lain, tidak hanya 
stiker dan gantungan kunci 

 Belum, karena masih 
kurang lengkap. Mungkin 
bia ditambahi berbagai 
kerajinan sovenir yang 
lain, tidak hanya stiker 
dan gantungan kunci 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
cdengan produk yang di 
jual? 

3c Sudah bersih sesuai Sudah bersih berikut rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3c Baru pertama mengunjungi sesuai Pelanggan baru tidak 
menegtahui promosi 

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3c Setandart dengan harga rata-
rata seperti yang lain. 

sesuai Setandart 

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
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1 Nama dan identitas? 3d Oike siburian 
7450408057 
pelanggan 

sesuai Oike siburian 
7450408057 
pelanggan 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3d Belum, karena penjaganya 
cuek 

sesuai Belum, karena 
penjaganya cuek 

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3d Tidak, karena tempat belum 
nyaman 

sesuai Tidak, karena tempat 
belum nyaman 

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3d Tidak komplit, tidak smua 
peralatan kuliah atau yang 
lainya ada di KOPMA 

sesuai Tidak komplit, tidak 
smua peralatan kuliah 
atau yang lainya ada di 
KOPMA. 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3d Belum, dalam hal pengaturan 
terutama dalam hal pengaturan 
barang 

-  

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3d Sudah. selebaran sesuai Selebaran 

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3d standart  Standart 

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3e Kartini damanik 

7101409290 
anggota 

sesuai Kartini damanik 
7101409290 
Anggota 
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2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3e Sudah puas  
- 

 

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3e Tidak, karena tidak terbiasa, 
tempatnya tidak strategis 
(untuk fotokopian). 

sesuai Tidak, karena tidak 
terbiasa, tempatnya tidak 
strategis (untuk 
fotokopian). 

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3e (Coopmartnya )Belum, 
pintunya selalu tertutup dan 
bahan atau alat2 tidak semua 
disediakan untuk mahasiswa. 

sesuai (Coopmartnya) belum, 
pintunya selalu tertutup 
dan bahan atau alat2 tidak 
semua  disediakan untuk 
mahasiswa 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3e Sudah rapi sesuai Sudah keliatan rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3e pernah sesuia Pernah mendapat promosi 

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3e standart sesuai standart 

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3f Yuliyanto 

711409018 
anggota 

sesuai Yuliyanto 
711409018 
anggota 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 

3f Tempat kurang strategis sesuai Tempat kurang strategis 



140 

 

 

 

KOPMA?. 
3 Apakah anda merasa sudah 

merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3f Belum maksimal dalam 
menyediakan jasa fotocopy 

sesuai Belum maksimal dalam 
menyediakan jasa 
fotocopy 

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3f parkir kurang luas sesuai Parkir kurang luas. 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3f Sudah bersih dan rapi sesuai Bersih dan rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3f Kurangyna sosialisasi pihak 
KOPMA. 

-  

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3f Lebih murah -  

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3g Dian Prasinta 

07250408071 
anggota 

 Dian Prasinta 
07250408071 
Anggota 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3g Sudah puas -  

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 

3g Sudah merasa nyaman -  



141 

 

 

 

coopmart maupun ftokopi? 
4 Menurut anda KOPMA apa 

bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3g untuk minimarket barang yang 
di jual belum komplit dan 
untuk jasa ftokopi untuk jasa 
jilid buku dan skripsi belum 
dilayani 

sesuai Untuk minimarket barang 
yang di jual belum 
komplit dan untuk jasa 
ftokopi untuk jasa jilid 
buku dan skripsi belum 
dilayani. 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3g Sudah terkesan bersih sesuai Terkesan bersih 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3g Pernah mendapatkan sesuai Pernah mendapat promosi 

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3g Semua toko pasti memiliki 
harga yang bervariasi, ada 
beberapa produk yang 
harganya ,urah dan mahal mnrt 
saya ATK dan rokok lebih 
murah. 

-  

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3h Musbixhin 

3101489045 
anggota 

 Musbixhin 
3101489045 
Anggota 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3h puas -  

3 Apakah anda merasa sudah 3h Sudah nyaman -  
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merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3h .sudah komplit -  

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3h Terkesan rapi Sesuai  Terkesan rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3h pernah  Pernah mendapat promosi 

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3h Lebih murah -  

 
no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3i Rizal kurniawan 

7101409211 
Anggota 

 Rizal kurniawan 
7101409211 
Anggota 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3i Sudah terpuaskan -  

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja 
di coopmart maupun 
ftokopi? 

3i Merasa sudah nyaman -  



143 

 

 

 

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai 
minimarket atau agen 
fotokopi? 

3i belum komplit, seharusnya 
ditambah tempat 
makan/cafetaria 

sesuai Belum komplit, 
seharusnya ditambah 
tempat makan/cafetaria. 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3i Bersih dan rapi sesuai Bersih dan rapi 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3i pernah sesui Pernah 

7 Bagaimana dengan harga 
yang ditawarkan apakah 
lebih murah? 

3i Lebih murah -  
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no Rincian pertanyaan Kode informan jawaban sesuai Data setelah direduksi 
1 Nama dan identitas? 3j Ika Ria piwi 

7211410063 
pelanggan 

 Ika Ria piwi 
7211410063 
pelanggan 

2 Puaskah anda dengan 
pelayanan yang diberikan 
KOPMA?. 

3j Sudah puas -  

3 Apakah anda merasa sudah 
merasa nyaman berbelanja di 
coopmart maupun ftokopi? 

3j Sudah nyaman -  

4 Menurut anda KOPMA apa 
bisa dikatakan komplit jika 
dikatakan sebagai minimarket 
atau agen fotokopi? 

3j jasa di fotokopi alatnya tidak 
komplit 

sesuai Jasa di fotokopi alatnya 
tidak komplit 

5 Apakah toko disini sudah 
bersih dan rapi, bagaimana 
dengan produk yang di jual? 

3j Sudah rapi Sesuai  Rapi & bersih 

6 Apakah sodara pernah 
mendapatkan promosi dari 
KOPMA? 

3j Belum pernah -  

7 Bagaimana dengan harga yang 
ditawarkan apakah lebih 
murah? 

3j Standart dengan harga toko lain sesuai Standart 


