
25 

BAB III 

TINJAUAN  TEORI 

 

A. Pengertian   

Manajemen berasal dari kata to manage yang bearti menangani, menguasi, 

mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang diserahi 

suatu tugas untuk memimpin atau mengurus suatu pekerjaan, lembaga usaha 

dan sebagainya. Manajemen adalah setiap kerja sama dua orang atau lebih 

guna mencapai tujuan bersama dengan cara efektif dan efisien. Kata 

manajemen nampaknya sudah begitu sering kita dengar. Menurut Muhammad, 

manajemen dalam bahasa arab adapun disebutkan dengan idarah, idarah 

diambil dari perkataan addarta al-syaia( kamu menjadikan suatu berputar)
20

. 

Secara istilah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, 

pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu 

proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat  tercapai 

dengan cara efektif dan efisien
21

.  

 

 

 

 

                                                             
20

 Muhammad M, Ag. Manajemen Bank Syariah.(Yogyakarta: 

AMPYKPN,2005), Edisi revisi, h. 175. 
21

ibid  



 26 

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-quran ayat Al A araf 56. 

                             

     

 

Artinya”:Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 

 

Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan mengatakan 

manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik 

tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk 

mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat 

landasan untuk mengembangkan menurut pandangan islam yaitu, kebenaran, 

kejujuran, keterbukaan, dan keadilan
22

. Pengertian Pengembangan Usaha. 

Pengembangan usaha adalah ” Tugas dan proses persiapan analitis tentang 

peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan 

peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi 

dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha “ .Sedangkan untuk usaha 

yang berskala besar dan mapan , terutama di bidang teknologi industri yang 

terkait “Pengembangan usaha” istilah yang sering mengacu pada pengaturan 

dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain, perusahaan 

pihak ketiga. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain 

keahlian , teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas 

                                                             
22

Undang Ahmad Kamaludin, dan Muhammad, Etika Manajemen Islam, 

(Bandung; Pustaka Setia, 2010), H. 40.  
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mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke 

pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada 

implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas pembiayaan, 

akuisisi / divestasi teknologi, produk, dan lain – lain. Tingkatan Dalam 

Pengembangan Usaha Jadi, pengembangan usaha memiliki tingkat yang 

berbeda. Level atau tingkatan tersebut menjadi produk, komersial dan 

korporasi. 

Berikut ini akan dijelaskan tentang  tingkatan – tingkatan  yang ada pada 

pengembangan usaha yaitu : 

1. Tingkat Produk . 

Pada level produk pengembangan usaha berarti mengembangkan produk 

atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari 

perusahaan ke perusahaan. Tingkat perkembangan usaha  dibagi menjadi satu 

kategori yaitu : Perkembangan incremental: 

a. Perkembangan Incremental adalah perkembangan yang meningkatkan 

fungsi yang ada platform atau teknologi, sementara pengembangan 

mengganggu atau terputus-putus benar-benar  hal baru yang 

dikembangkan dari awal. Misalnya dari pembangunan berkelanjutan 

adalah tambahan ekstensi untuk produk yang sudah ada seperti baru -baru 

ini untuk sampo, kamera digital dengan pixel 5MIO untuk ponsel  anda. 

Dalam kedua kasus platform ponsel, shampo dan mobile tetap sama. 
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2.  Tingkat Komersial . 

Dalam contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial berarti 

prospeksi murni, Ini berarti berburu pelanggan baru disegmen pasar yang 

baru.  Dengan    demikian pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis 

yang kuat dan yang sangat didorong mampu menangani banyak masalah. 

Tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersial  adalah 

saluran  atau    setup organisasi penjualan. Saluran atau organisasi penjualan 

dapat terdiri dari mitra , agen  seperti, distributor, pemegang lisensi, franchisee, 

atau cabang anda sendiri nasional atau internasional. 

Dan  terakhir tingkat pengembangan usaha komersial adalah 

tingkat  rantai    nilai. Pada  pengembangan rantai nilai tingkat usaha adalah 

tentang mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan. 

Anda akan menemukan jenis pengembangan usaha /  bisnis di perusahaan – 

perusahaan teknologi yang telah  mengembangkan platform yang harus 

diintegrasikan atau  dikombinasikan dengan teknologi lain atau platform untuk 

membentuk seluruh produk.  Sebuah seluruh  produk umumnya terdiri dari 

beberapa teknologi untuk membuatnya menjadi hidup. 

Sebuah teknologi pada umumnya tidak dikembangkan oleh satu perusahaan 

tapi bersumber dari orang lain yang bertujuan untuk menghemat waktu dalam 

proses usaha . 
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2. Tingkat Korporasi . 

Bila organisasi harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli 

kompetensi organisasi tertentu Kita memasuki bidang pengembangan bisnis 

perusahaan . Fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial tingkat 

tetapi pada korporasi tingkatan usaha. Dan pada intinya tingkat pengembangan 

usaha ini  adalah tentang merger & akuisisi (M & A), usaha patungan (JV), 

saham langsung investasi (DEI) dan aliansi strategis. 

Ini berkaitan dengan analisa bisnis portofolio, keuangan perusahaan, 

hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, anti – kepercayaan hukum, 

manajemen perubahan , dan manajemen  budaya. Unsur – Unsur Dalam 

mengembangkan Usaha. Adapun unsur – unsur penting dalam 

mengembangkan usaha ada 2 yaitu : 

1. Unsur yang berasal dari dalam ( pihak internal ) : 

a. Adanya niat dari si pengusaha  / wirausaha  untuk mengembangkan 

usahanya menjadi lebih besar. 

b. Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak barang 

yang harus diproduksi , cara apa yang harus digunakan 

untuk  mengembangkan barang / produk , dan lain – lain. 

c. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukkan dan 

pengeluaran produk . 
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3. Unsur dari pihak luar ( Pihak eksternal) : 

a. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. 

b. Mendapatkan dana tidak hanya mengandalakan dari dalam seperti 

meminjam dari luar. 

c. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik / kondusif untuk 

usaha 

1. Aspek – Aspek Yang Diperhatikan Dalam Mengembangkan Usaha 

Pengembangan usaha yang terdiri dari aspek strategi , manajemen 

pemasaran, dan penjualan, seperti :  

1. Aspek strategi  

a. Meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi 

kesenjangan (yang ada dan / atau diharapkan) oleh konsumen . 

b. MenciPTakan pasar baru . 

c. MenciPTakan produk baru dengan karakteristik yang menarik 

konsumen. 

2. Aspek manajemen pemasaran 

a. Menembus dan menguasai pangsa pasar . 

b. Mengolah situasi / peluang  pasar yang ada dengan teliti. 

c. Memasarkan produk dengan jaringan yang luas  seperti impor produk 

ke luar negeri. 

d. Membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli 

produk kita , seperti memasang iklan , brosur, dan lain-lain. 
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3. Aspek penjualan   

a. Memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan 

penjualan dan proses tindak lanjut penjualan . 

b. Banyak volume produk yang akan dijual. 

c. Tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. 

d. Menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas 

yang baik.  

2. Kategori Produk Baru  

Kategori produk yang baru serta mengapa dilakukan pengembangn usaha, 

adalah : 

1)    Benar – benar baru 

Adalah produk yang benar-benar hasil inovasi dan baru bagi perusahaan 

serta menciPTakan pasar yang benar-benar baru. 

2)    Lini produk baru 

Adalah produk yang bagi perusahaan tetapi tidak bagi pasar karena sudah 

ada produk serupa di pasar. 

3)   Tambahan untuk lini produk yang sudah ada 

Merupakan tambahan atau supplement item atau varian dari produk-

produk lini dari  suatu perusahaan yang ada. Produk ini dapat merupakan 
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agak baru bagi perusahaan  maupun bagi pelanggan dari produk yang 

sudah ada. Atau juga dalam upaya untuk memperluas segmen pasar dari 

produk yang ada. 

4)    Perbaikan atau revisi dari produk yang ada 

Jenis produk baru yang merupakan perbaikan atau memperbaiki kinerja 

sehingga memeprbaiki kinerjanya sehingga memperbaiki persepsi 

pelanggan, dari produk lamanya. Lebih merupakan hal baru bagi 

perusahaan termasuk akibat dari generasi teknologi baru  bagi suatu 

produk, dan biasanya di persepsi sama dengan produk lama yang 

digantinya. 

5)    Reposisi 

Adalah produk lama yang ditargetkan untuk aplikasi baru dan segmen 

pasar baru. 

6)    Penurunan biaya 

Merupakan modifikasi produk dengan kinerja yang sama tetapi dengan 

biaya yang lebih  rendah. 
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3.  Analisa Masalah Dan Solusi Dalam Mengembankang Usaha 

        Adapun analisa masalahnya adalah 

1. Faktor kurangnya permodalan. 

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena 

pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau 

perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik 

yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau 

lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara 

administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.     

2. Kesulitan dalam pemasaran produk . 

Kesulitan memasarkan produk dapat berakibat berlebihnya penyimpana 

prodik di gudana atau over produk. Sehingga tidak ada pemasukkan bagi si 

pengusaha. 

3. Persaingan usaha yang semakin ketat . 

Persaingan usaha yang semakin ketat mendesak para pengusaha 

bersaing dengan pengusaha lainnya , hal ini jika tidak diantisipasi maka 

pengusaha yang kalah bersaing akan mengalami gagal produk. 
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4. Kesulitan bahan baku . 

Kesulitan dalam bahan baku adalah faktor yang sangat vital dalam 

proses pengembangan usaha . Jika tidak ada bahan baku maka akan 

dipastikan secara perusahaan tidak bisa melakukan kegitan usahanya. 

5. Kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli.  

Adapun solusinya adalah 

a. Modal dapat diperoleh bukan hanya dari dalam tetapi bisa juga dari luar 

seperti dari pinjaman bank , hibah , dan sebagainya. 

b. Membuat saluran pemasaran yang luas seperti memasarkan barang tidak 

hanya di dalam negeri saja tetapi jika bisa diekspor ke luar negeri. 

Dengan begitu produk kita akan mlebih mudah dikenal oleh masyarakat 

. 

c. Menerapkan strategi usaha diantaranya seperti yang telah dibahas 

sebelumnya seperti menerapkan strategi penjualan contonhnya 

membuat diversikiasi produk , menemukan produk baru dan 

sebagainya. 

d. Membuat lokasi usaha dengan mempertimbangkan mudahnya 

memperoleh suatu bahan baku untuk mengembangkan usaha atau 

dengan kata lain memilih lokasi yang strategis dalam usaha. 

e.  Merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi yang ketat kepada 

calon pelamar di perusahaan anda , dengan demikian anda bisa 

mendapatkan tenaga yang benar – benar ahli dibidangnya . 
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B.   Fungsi –Fungsi Manajemen 

Manajemen adalah elemen –elemen dasar yang selalu ada dan melekat 

dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan menejer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
23

  

                                  

                           

                                  

    

Artinya:  Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari 

langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka 

macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan 

merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. 

(QS. Fathiir ayat 27). 

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 

jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun. (QS. Fathiir ayat 28). 

 

                                                             
23Undang Ahmad Kamaludin, op.cit.h.31 
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Apa lagi dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen 

sebagaimana kita ketahui ada empat uyang utama, yaitu: perencanaan 

(planning), pengorganisasian( organizing), pengontrolan( controlling), dan 

pengevaluasian (evaluating). 

1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, 

bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah 

pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen 

lainya. Seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bias 

mewujudkan tujuan yang direncanakan
24

. Perencanaan adalah 

menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk 

mencapai tujuan yang digariskan, mencakup kegiatan pengembilan 

keputusan dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari 

himpunan untuk masa mendatang
25

. Setiap perencanaan pasti melalui 

sebuah proses agar mempermudah bagi seorang manajer atau sebuah 

organisasi dalam mencapai sasaran yang dituju. Ada enam langkah 

proses perencanaan, yaitu
26

: 

1. Mengumpulkan fakta dan informasi yangberkaitan dengan situasi 

2. Menganalisis situasi dan masalah-masalah yang terlibat 

3. Memprakkirakan perkembangan pada masa mendatang 

                                                             
24

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, manajemen syariah sebuah kajian historis 

dan kontemporer, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 79  
25Goerge, Prinsip-Prinsip Manajemen,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2003), H. 

17  
26

 David Downey. Manajemen Agribisnis,(Jakarta:PT Gelaro Aksara 

Pratamma,1988), H.31 
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4. Menetapakan tujuan yaitu, sebagai patokan untuk sasaran yang 

akan dicapai 

5. Mengembangkan alternative untuk arah tindakan dan memilih 

alternative yang paling sesuai 

6. Mengembangkan wahhana untuk mengevaluasi kemajuan, dan 

mencocokkan kembali pandangan seseorang serentak dengan 

berlangsungnya perencanaan. 

       Berikut ini adalah beberapa implemtasi syariah dalam fungsi  

perencanaan
27

. 

a. Perencanaan bidang sdm, permasalahan utama bidang sdm adalah 

penetapan standar perekrutan sdm. Implementasi syariah pada bidang 

ini dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh 

seluruh komponen sdm perusahaan. Kriteria professional menurut 

syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu kafa ah (ahli 

dibidangnya), amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung 

jawab),(himmatul amal),  memiliki etos kerja yang tinggi. 

b. Perencanaan bidang keuangan, permasalahan utama bidang keuangan 

adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran.implementasi 

syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, 

baik sumber masukan maupaun alokasinya. Maka, tidak pernah 

                                                             
27

Www.Ruangihsan.Net/2099/09/Manajemen -Menurut-Islam Beserta. 

Hltm. Senen 12 Februari 2016  
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direncanakan, misalnya peminjaman dana yang mengandung unsur riba, 

atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat. 

c. Perencanaan bidang operasi/produksi, implemtasi syariah pada bidang 

ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan 

dilangsungkan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, inputnya adalah 

sdm muslim dan proses pendidikannya ditetapkan dengan 

menggunakan kurikulum yang islami. Dalam industry perbankan, maka 

proses kehalalan dan tidak bertentangan dengan syariah. 

d. Perencanaan bidang pemasaran, implementasi syariah pada bidang ini 

dapat berupa penetapan segmentasi pasar, targeting dan positioning, 

juga termasuk promosi. Dalam dunia penbankan syariah misalnya, 

segmen yang dibidik adalah sdm muslim. Target yang ingin dicapai 

adalah output didik (sdm ) yang professional. Dalam promosi tidak 

melakukan kebohongan dengan produk. Tidak riba dan benar –benar 

menerapkan system syariah tidak hanya nama bank syariah tapi 

memang benar menerapkan syariah. sebagaimana firman Allah swt 

surat Asry ayat 18. 

e.                          

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya 
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untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

2. Pengorganisasian  

Suatu rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai hasil 

penyelengggaraan fungsi perencaan, dilaksanakan oleh sekelompok 

orang yang tergabung dalam satuan-satuan kerja tertentu. Satuan –

satuan kerja tersebut merupakan bagian dari organisasi. Karena 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang terwujud tugas 

pokok maupun tugas penunjang harus diusahakan agar terlaksana 

dengan efisien, efektif dam produktif dalam suatu wadah yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Organisasi secara bahasa dapat diartikan suatu wadah atau tempat 

kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai suatu 

proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan
28

. 

Setiap organisasi pasti memiliki struktur yang menggambarkan 

tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Sehingga 

membantu pencapian tujuan organisasi yang lebih efektif. Tujuan 

organisasi akan menentukan struktur organisasi, yaitu dengan 

                                                             

 
28

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta:Kencana, 2009) Edisi 

Kedua, H.174  
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menentukan seluruh tugas, hubungan antara tugas, batas wewenang dan 

tanggung jawab untuk menjalankan masing- masing tugas tersebut. 

Berikut ini adalah beberapa implementasi dalam fungsi 

pengorganisasian
29

: 

a. Aspek struktur pada aspek ini syariah di implemtasikan pada sdm 

yaitu hal-hal yang berkolerasi dengan factor professional serta aqad 

perkerjaan. Harus dihindarkan penetapan sdm pada sruktur yang 

tidak sesuai dengan kaffahnya atau dengan aqad pekerjaannya. 

Yang pertama akan menyebabkan timbulnya kerusakan, dan yang 

kedua bertentangan dengan keharusan kesesuian antara aqad dan 

pekerjaan. 

b. Aspek tugas dan wewenang, implementasi syariah dalam hal ini 

terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-

masing bidang yang diterima oleh para sdm pelaksana berdasarkan 

kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan aqad 

pekerjaan tersebut. 

c. Aspek hubungan, implementasi syariah pada aspek ini berupa 

penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antara sdm 

adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma ruf 

dan nahi mungkar. 

                                                             
29

Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1981), H. 134  
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dengan adanya pengorganisasi, memungkinkan untur mengatur        

kemampuan sumber daya insani guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien. Struktur 

organisasi yang merupakan sunnatullah dan struktur yang berbeda-

beda itu merupakan ujian Allah Swt
30

. Sebagaimana firman Allah Swt 

Dalam Surah Al An Am ayat 165. 

                          

                    

Artinya: Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 

dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

3. Pengawasan 

 Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terkait 

dengan fungsi lainya, seperti perencanaan dan pengorganisasian. 

Pengawasan terkadang bersifat internal dalam arti masing-masing 

pekerja memiliki kewajiban untuk mengontrol tanggung jawab 

manajemen yang diembanya. fungsi utama pengawasan bertujuan 

                                                             
30Ahmad Ibrahim Abu Sinn,Op.Cit, H. 91  



 42 

untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang memiliki tanggung 

jawab bias melaksanakannya dengan sebaik mungkin.  

4. Pengevaluasian 

Pengavaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian peforma 

perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasia menunjukan  apakah 

rencana sedang berjalan dan memungkinkan penganalisa informasi 

baru serta penemuan pelumasan baru. Evaluasi tidak boleh dianggap 

sepele, karena dari evaluasi kita dapat menghitung apakah tujuan telah 

tercapai, apakah hasil cocok dengan tujuan. Hal itu juga dapat 

menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam rencana dan program 

sehingga bagian-bagian yang tidak efektif dapat dirubah. 

C. Analisa Swot Manajemen Sebuah Usaha. 

Swot sebenarnya telah muncul sejak ribuan tahun lalu dari bentuknya yang 

paling sederhana, yaitu dalam rangka menyusun strategi untuk mengalahkan 

musuh dalam setiap pertempuran, sampai menyusun strategi untuk 

menenangkan pesaing bisnis. Analisa swot hanya bermanfaat dilakukan 

apabila telah secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan yang 

beroperasi dan kearah mana perusahaan menuju ke masa depan serta ukuran 

apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi/manajemen 

dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.  

Analisa swot merupakan sebuah bentuk analisa dan kondisi yangbersifat 

deskriPTif(memberikan gambaran). Analisa ini  menempatkan situasi dan 
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kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan 

kontribusinya masing-masing. Bentuk analisa swot bahwa apa bila kita 

mengenal kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan mengetahui kekuatan dan 

kelemahan lawan kita
31

. 

Analisa SWOT merupakan bagian dari manajmen, karena analisa swot 

adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), ancaman(threats), dan 

peluang (opportunities) dalam suatu usaha bisnis yang direncanakan
32

. Faktor 

strategi internal menggunakan pertimbangan 4 unsur utama manajemen 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yaitu opersional, keuangan, 

pemasaran dan sumber daya manusia (sdm). Analisa swot meliputi 4 hal 

utama yang akan dinilai yakni sebagai berikut.  

1. Kekuatan atau strengths, yakni kekuatan apa yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan untuk dapat menghasilka suatu keuntungan. 

Seperti, cita-cita, kebijakan, tugas pokok, fungsi, sasaran perusahaan, 

teknologi yang dimiliki dan lain –lain. 

2. Kelemahan atau weaknesse,yakni kelemahan apa yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan sehingga tidak mampu mengambil peluang dan 

keuntungan bisnis. Seperti buruknya birokrasi organisasi, adanya 

jabatan rangkap, lemahnya etos kerja dan lain lain. 

                                                             
31 Freddyrangkut, Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2006), H. 2 
32

 Euis Amalia, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), H. 214 
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3. Ancaman atau threats, yakni meupakan hal-hal yang akan menjadi 

ancaman dimasa yang akan datang terkait penyelenggara sebuah usaha 

bisnis. Ancaman bisnis dari dalam perusahaan atau dari luar 

perusahaan. Seperti kenaikan bahan baku, bencana alam, kelangkaaan 

pemasok peralatan dan lain-lain. 

4. Peluang atau opportunities, yakni merupakan kesempatan –

kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat tampil 

mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Seperti, ketersedian 

sumber tenaga kerja, kesadaran politik masyarakat, jaminan dan nilai-

nilai.  

Adapun manfaat menggunakan SWOT adalah: 

1. Sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai kebijakan 

strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa akan datang. Dengan 

adanya analisa ini, maka diharapakan perusahaan akan mampu 

memilih kebijakan dan rencana terbaik untuk perkembangan bisnis di 

masa akan datang 

2. Menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan system 

perencanaan sebuah perusahaan. Analisa swot akan membantu 

perusahaan dalam memikirkan berbagai upaya evaluasi kebijakan 

yang dirasa merugikan dan mana yang menguntungkan. Menetapakan 

berbagai rancangan terbaru sebagai solusi berbagai masalah yang 

ditemukan melalui evaluasi analisa swot. 



 45 

3. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, selanjutnya 

melalui informasi yang ada tersebut akan menjadi pedoman bagi 

pemilik perusahaan maupun perancang untuk melakukan berbagai 

kebijakan baru sebagai solusi atas hasil analisa yang sudah ada. 

4. Memberikan tantangan ide-ide baru bagi pihak manajemen 

perusahaan. Adanya berbagai permasalahan seperti kelemahan, 

peluang serta kekuatan yang kecil ataupun ancaman dari pihak luar 

akan mendorong bagian dari manajemen perusahaan untuk 

menemukan berbagai ide kebijakan yang lebih fres dan akan lebih 

efektif menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada. 

 


