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ABSTRAK 

 

Ulfa Adilia Amalia (2019):  MANAJEMEN STRATEGI BMT AL-ITTIHAD RUMBAI 

PERSISIR DALAM MENGHADAPI PERSAING DITINJAU 

DARI EKONOMI ISLAM 

 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa BMT Al-Ittihad memiliki peluang yang besar 

seperti pencapaian prestasi sebagai koperasi percontohan baik tingkat Kota Pekanbaru 

maupun Provinsi. Hal ini disebabkan karena BMT Al-Ittihad udah berkembang pesat dari 

tahun ketahun, dilihat berdasarkan data dari segi jumlah anggota, dan kantor cabang 

meningkat. Namun, perkembangan ini belum ada pencapaian SHU yang menyamainya 

oleh karena itu diperlukannya manajemen strategi yang bagus. Maka dirumuskan masalah 

bagaimana manajemen strategi BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir dalam menghadapi 

pesaing, bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap manajemen strategi BMT Al-

Ittihad Rumbai Pesisir dalam menghadapi pesaing  

Populasi dalam penelitian ini adalah 14 orang pihak BMT, diambil sampel 

sebanyak 3 orang dengan metode teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data  

observasi, wawancara, dan dokumentasi. menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian,  Manajemen strategi BMT Al-Ittihad sudah dikatakan 

bagus. Dalam manajemen terdapat 3 proses yaitu formulasi strategi, implementasi strategi 

dan evaluasi strategi. Dalam formulasi strategi yaitu menganalisis lingkungan eksternal 

dan internal, target jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mengimplementasikan 

strategi yaitu mencapai sasaran dan tujuan, memotivasi karyawan, membuat kebijakan 

dalam mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya manusia, prosedur dan 

program, serta pemanfaatan sistem informasi. Dalam mengevaluasi strategi yaitu 

mengevaluasi program kerja, laporan keuangan, sumber daya manusia dan produk BMT. 

Menurut Ekonomi Islam manajemen strategi dalam mengembangkan BMT sudah sesuai 

dengan syariah . hal ini di ketahui dengan terlaksananya empat aspek yaitu tauhid yaitu 

dalam sisi pembiayaan BMT Al-Ittihad mengkaji terlebih dahulu produk-produknya 

apakah sudah sesuai dengan syariah, orientasi yaitu dalam meraih keuntungan BMT Al-

Ittihad tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakana sistem margin, 

motivasi mardhatila yaitu BMT Al-Ittihad memberikan motivasi kepada karyawan setiap 

paginya, dan strategi syariah yaitu menggunakan produk produk syariah seperti 

murhabaha, mudhorabah, musyarakah.  

 

Kata kunci: Manajemen Strategi, BMT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah sebuah dien yakni sistem kehidupan yang lengkap dan universal 

yang meliputi sistem yang mengatur hubungan antara manusia, mengatur hubungan 

manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Allah. Dalam khasanahIslam 

sistem kompeheresif ini dikenal dalam tiga pilar Islam yakni Aqidah, Syariah dan 

Akhlak. Sistem Syariah Islam terjabar lagi dalam muamalah dan ibadah. lembaga 

keuangan syariah, mendasarkan dirinya pada operasional Syariah yang diturunkan dari 

prinsip-prinsip muamalah dan diturunkan dalam Ekonomi Islam, yang terdiri dari 

Leasing, Asuransi, Bank, Pegadaian, Modal Ventura dan BMT. 
1
 

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Maal dan Baitul Tanwil. 

Baitul Maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

yang non profit seperti zakat, shodaqoh dan infaq. Sedangkan Baitul Tanwil sebagai 

usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial. 

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dengan model ini memiliki peran 

yang sangat strategis dalam menumbuhkan sektor riil, terutama pada usaha skala mikro 

dan kecil. Pertumbuhan sektor riil tersebut merupakan pengaruh dari sistem operasional  

yang menggunakan prinsip syariah. Muamalah dalam syariah Islam selalu berwujud 

tranksaksi riil sehingga pertumbuhan sektor keuangan akan selalu diikuti pula oleh 

pertumbuhan di sektor riil, sedangkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil 

                                                             
1
 Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yogyajarta: 

Penerbitan Ekonisia 2012), h. 107 
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adalah wujud konsistensi pelayanan  pada sektor mikro yang selama ini kurang dapat 

dijangkau oleh perbankan dengan alasan efesiensi
2
 

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dapat menjadi mediator antara 

pemilik dana atau surplus dana untuk diberdayakan pada usaha-usaha produktif. Usaha 

produktif yang dimaksud dapat berupa pembiyaan jual beli (murabahah), sewa 

menyewa (ijarah), modal kerja usaha (mudharabah) dan kerja sama (musyarakah). 

Dengan adanya fungsi ini maka  diharapkan dapat berperan dalam menggerakan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Dengan peran strategi yang dimiliki  maka perlu ada dukungan dari berbagai 

pihak agar lembaga keuangan mikro syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik dan berkelanjutan dalam perjalanannya, banyak lembaga keuangan  yang lebih 

eksis dan tumbuh menjadi besar, bahkan banyak  yang memiliki aset lebih besar dari 

pada BPR atau BPRS. Meskipun demikian, tidak sedikit lembaga keuangan yang 

berdiri mengalami kegagalan karena banyak masalah lalu bubar atau tetap berjalan tapi 

dalam kondisi yang tidak sehat.  

 Sebagai sebuah entitas perusahaan dalam pendiriannya pasti juga memiliki 

tujuan. Tujuan pokok tersebut antara lain: memperoleh keuntungan, meningkatkan nilai 

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam mencapai tujuannya 

akan diharapkan dengan pemasalahan yang komplit baik dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan.
3
 

Banyak perusahaan atau badan usaha yang menerapkan perencanaan strategi 

demi memastikan perjalanan dan perkembangan usahanya sesuai dengan yang 

                                                             
2
 Dwi Harmoyo, Tesis Analisis Manajemen Strategis Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Wat 

Tamwil Syariah Sejahtra, (Surakarta; Stain Surakarta 2011) h. 2 
3
  Ibid. h. 4 
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diharapkan. Maka dari itu diperlukan upaya yang harus sistematis dalam bentuk 

manajemen yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut. 

Manajemen merupakan suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan melalui 

pelaksanaan empat fungsi dasar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian dalam penggunaan sumber-sumber daya organisasi.
4
 Manajemen 

memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian 

tujuan. Dengan adanya manajemen, dapat memberikan prediksi dan imajinasi agar kita 

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. 

Strategi berarti sesuatu yang dirancang dan disiasati secara cermat agar 

memberikan hasil dan keuntungan. Dalam organisasi perusahaan, strategi selalu 

mememberikan hasil yang lebih baik, sehingga jika proses manajemen pada perusahaan 

tidak memberikan hasil yang lebih baik maka proses manajemen tersebut tidak dapat di 

sebut dengan manajemen strategi.
5
 

Manajemen strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memperoleh dan 

menggunakan sumber-sumber perusahaan yang berubah dengan cepat dan dinamis. 

Tugas penyusunan strategi terletak pada para manejer strategi. Keberhasilan tugas ini 

menentukan apakah perusahaan unggul, bertahan hidup atau malahan akan mati.
6
 

Manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan 

(formulating), penerapan (implementasi), dan evaluasi (evaluating) keputasan-

                                                             
4
 Abdul Hakim Usman, Manajemen Strategi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim 2015), h. 19 

5
 Ibid. h. 20 

6
 Supriyono, Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta: Bpff Yogyakarta, 2008) , 

Cet. 2, h. 6 



4 

 

 4  
 

keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai 

tujuannya di masa yang akan datang.
7
 

Untuk mengembangkan fungsi yang dilakukan oleh  pengurus perlu melihat 

terus menerus keterkaitan usaha  dengan usaha (ekonomi) anggota. Hubungan kuat 

yang ditunjukan dengan pola usaha yang saling menunjang diharapkan mampu 

memperbaiki peran ganda anggota, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha. 

Adapun  sebagai perusahaan di bidang jasa dan keuangan mikro syariah pasti 

akan dihadapkan pada kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan yang 

sesuai dengan visi dan misinya. Dengan demikian perusahan perlu membuat analisis 

lingkungan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang di tuang dari manajemen strategi 

baik. 

Dalam penelitian mengenai manajemen strategi merupakan penelitian yang 

baik, karena ini termasuk fenomena yang sedang tumbuh subur dalam skala usahanya 

yang relatif masih kecil. Banyak  lembaga keuangan yang dikelolah ala kadarnya tanpa 

memperhatikan faktor faktor lingkungan dengan  merumuskan manajemen strategi 

yang baik. sehingga banyak lembaga keuangan seperti koperasi atau BMT yang 

terancam di bubarkan. 

Berdasarkan wawancara awal kepada karyawan,BMT Al-Ittihad berdiri sejak 

pada tahun 2001 di kota Pekanbaru kecamatan Rumbai Pesisir,  ini merupakan lembaga 

keuangan Syariah yang terhitung besar dan strategis, memiliki peluang yang besar 

karena mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang berdiri di area dekat 

                                                             
7
 Taufiqurokhman, Manajemen Strategik, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Prof.Dr Moestopo Beragama, 2016), h. 15 
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dengan perkotaan yang dinilai oleh sebagian orang tempatnya strategis. Namun BMT 

Al-Ittihad ini masih tetap berjuang dalam mengembangkannya, sehingga mampu 

berdiri kokoh dan memiliki nilai tinggi di kalangan lembaga keuangan syariah. Nilai 

saing yang  merupakan usaha semua kalangan mulai dari pengawasan, pengurus, dan  

pengelolaan dalam menjalankan tugas nya dengan baik.
8
 

Berdasarkan observasi awal bahwa dengan keuletan dan kesabaran para 

pengelolah lembaga ini patut di apresiasi, sebab perjuangan mereka, kini  BMT Al-

Ittihad telah berkembang sejak mulai pada tahun 2013, dan memiliki kantor cabang di 

Rumbai, Duri dan di Panam, kini  pada tahun 2017 membuka kantor cabang di 

Cibubur–Bogor Jawa Barat. Prestasi ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa 

dikalangan lembaga keuangan mikro.BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir juga 

mendapatkan berbagai macam prestasi-prestasi dari tahun ketahun yaitu sebagai 

percontohan koperasi modern tingkat Provinsi, menjadi koperasi tersehat di tingkat 

kota Pekanbaru, sebagai koperasi berprestasi tingkat Provinsi dan kini mendapat 

penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat kota pada tahun 2017.
9
 Prestasi BMT 

ini didukung dengan pernyataan Yulwiriati Moesa Kepala Dinas Perdagangan Koperasi 

dan UKM Riau yang menyatakan bahwa salah satu koperasi yang sukses bisa menjadi 

contoh, seperti dikelola BMT Ittihad Chevron.
10

 Berbeda dengan kebanyakan BMT 

lainnya yang juga sudah tumbuh lama di Pekanbaru ini, akan tetapi belum berkembang 

pesat seperti  BMT Al-Ittihad saat ini jika di lihat dari segi aset, nasabah dan kantor 

cabang nya. 

                                                             
8
 Wawancara dengan pak martin sebagai kabag pembiyaan BMT Al-Ittihad kantor pusat pekanbaru, 

24 november 2018 
9
 Dokumen  BMT Al-Ittihad  2017 

10
https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/78/743361/riau-miliki-2.967-koperasi-aktif-1.125-

terancam-dibubarkan di akses pada tanggal 08 juli 2019 pada pukul 16:04 WIB 

https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/78/743361/riau-miliki-2.967-koperasi-aktif-1.125-terancam-dibubarkan
https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/78/743361/riau-miliki-2.967-koperasi-aktif-1.125-terancam-dibubarkan
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Berdasarkan data yang didapat jumlah anggota mengalami peningkatan di 

setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Anggota tahun 2013-2018 

 

No Tahun Jumlah anggota 

1.  2013 4.189 

2.  2014 4.829 

3.  2015 5.448 

4.  2016 5.858 

5.  2017 6.472 

6. 2018 7.237 

  Sumber : data olahanpenelitian 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah anggota BMT Al-

Ittihad terus mengalami penambahan anggota, hal ini menunjukan berhasilnya BMT 

Al-Ittihad dalam menarik anggota. Anggota yang semula hanya karyawan PT CPI 

(Chevron Pasific Indonesia), kini berkembang menjadi seluruh lapisan masyarakat 

mulai dari karyawan, PNS, Pedagang, dan lainnya. 

Untuk data jumlah aset mengalami fluktuasi atau penurunan aset pada 3 tahun 

terakir. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

 Data Total Aset Tahun 2013-2018 

 

No Tahun Total aset Frekuensi 
1. 2013 Rp. 54.261.578 0 
2. 2014 Rp. 66.773.083 23,06 % 
3. 2015 Rp. 81.562.649 22.15% 
4. 2016 Rp. 96.272.586 18.03 % 
5. 2017 Rp. 87.075.032 7,52 % 
6. 2018 Rp. 100.804.747 15,77 % 

  Sumber : data olahanpenelitian 2019 

Dari data diatas dapat dilihat bahwah total aset dari tahun 2013 sampai 2018 

mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2013 ke 2016 peningkatan aset 
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yaitu 23.06%, 22.15% dan 19.03%. akan tetapi pada tahun 2016 hingga ke 2017 aset 

menurun hingga 7.52% dan kembali menaik pada tahun 2018 sebesar 100.804.747 

dengan persentasi 15.77%. jadi dalam perhitungan total aset bahwa BMT Al-Ittihad 

mengalami fluktuasi di tahun 2016 ke tahun 2017 sehingga berdampak pada SHU. 

Adapun data Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami fluktuasi atau menurun 

dan tidak stabil. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.3 

Data Sisa Hasil Usaha tahun 2013-2018 

 
No Tahun Sisa Hasil Usaha Frekuensi 
1. 2013 Rp. 788.982.091 0 
2. 2014 Rp. 932.080.319 18.14 % 
3. 2015 Rp. 1.242.449.199 33,30 % 
4. 2016 Rp. 1.298.844.395 4.54  % 
5. 2017 Rp. 1.115.709.031 14.10 % 
6. 2018 Rp. 1.157.443.259 3.74 % 

Sumber : data olahan penelitian 2019  

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BMT Al-Ittihad dari tahun 

2013 hingga 2015 jumlah SHU nya mengalami peningkatan. akan tetapi  SHUdari 

tahun 2016 ke tahun 2017 mengalamai fluktuasi yaitu penurunan sebesar 183.135.645 

juta rupiah. Dan pada pada tahun 2018 SHU meningkat kembali. 

Dari fenomena  diatas, didapat bahwa BMT Al-Ittihad memiliki peluang yang 

besar dan jumlah anggota yang banyak namun dari fenomena yang didapat jumlah Aset 

dan juga SHU mengalami flutuasi pada 3 tahun terakhir, sehingga ini bisa menjadi 

dampak pada perkembangan BMT dan  perekonomian anggota. Maka dari itu penulis 

tertarik untuk meneliti tentang manajemen strategi yang dipakai oleh  BMT Al-Ittihad 

Rumbai Pesisir  yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah  karya ilmiah berupa 

skripsi yang berjudul " MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENGEMBANGAN 

BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PESISIR” 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilaksanakan terarah dan fokus terhadap permasalah yang 

diteliti  serta sesuai dengan maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan 

batasan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari uraian permasalahan 

dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada 

manajemen strategi dalam pengembanganBMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, strategi 

BMT Al-Ittihad untuk meningkatkan ekonomi anggota dan hubungan manajemen 

strategi dengan  Ekonomi Islam. 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen strategi BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir dalam menghadapi 

pesaing? 

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap manajemen strategi BMT Al-Ittihad 

Rumbai Pesisir dalam menghadapi pesaing? 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Peneliti 

a. Untuk mengetahui manajemen strategi dalam mengembangkan BMT Al-Ittihad 

Rumbai Pesisir  

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap manajemen strategi dalam 

mengembangankanBMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir  

2. Kegunaan penelitian ini antara lain: 

a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis 

dalam bidang ekonomi dan hukum. 
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b. Sebagai bahan rujukan dalam menabah khazanah perpustakaan. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis buat para pengurus dan anggota . 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relavan dengan permasalahan 

yang diteliti, maka disusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

KSPPS  BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir. Adapun alasan penulis mengambil 

penelitian ini adalah dikarenakan BMT Al-Ittihad merupakan yang saya ketahui 

dan dalam pengelolaan BMT Ini dikenal sangan bagus dari kalangan BMT lain 

yang berada di Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek  

Adapun subjek penelitian ini adalah pengelolah BMT Al-Ittihad Rumbai 

Pesisir Pekanbaru, sedangkan objek dari peneitian ini adalah manajemen strategi 

dalam mengembangkan BMT Al-Ittihad  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari unit manusia dapat juga bentuk gejala dan 

peristiwa yang mempunyai ciri yang sama. Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti 

dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

pengurus  BMT Al-Ittihad sebanyak 14 orang. Dari populasi yang ada maka penulis 

mengambil sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu penulis 

menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang 

dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga dapat menjawab pokok 
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permasalahn yang peneliti angkat.
11

 Adapun sampel dari populasi penelitian ini 

adalah 3 orang sebagai informan yaitu 1 orang manajer dan kabag pembiyaan dan 

costumer service. 

4. Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh 

dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan 

dikelompokan menjadi dua, yaitu:
12

 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, atau data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature arsip dan buku-buku 

yang ada hubungannya dengan penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode trigulaisi yaitu:
13

 

a. Observasi, yaitu dengan mengamati langsung ke lapangan dengan manajemen 

stategi yang dipakai oleh BMT AI-Ittihad 

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan manajer dan 

beberapa pengurus BMT AI-Ittihad guna melengkapi data yang diperlukan 

tentang manajemen strategi yang dipakai. 

                                                             
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006) Cet. Ke-13, h. 130 
12

 Husein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Pt. Rajawali Pers, 

2009), Ed. 2, h. 42 
13

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta: Galia 

Indonesia,  2002),  h. 83 
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c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu: mengumpulkan 

dokumen atau arsip dari  BMT Al-Ittihad. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis SWOT dan deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis hanya sampai 

tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik 

sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.
14

 

7. Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh di lapangan sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang umum kemudian disimpulkan 

secara khusus. 

F. Indikator Penelitian 

Adapun indikator penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.4 

Indikator Penelitian 

NO Defenisi 

operasional 

Indikator Sub indikator 

1.  Manajemen strategi 

adalah suatu rencana 

yang disusun dan 

dikelolah dengan 

meperhitungkan 

berbagai sisi dengan 

tujuan agar pengaruh 

rencana tersebut bisa 

memberikan dampak 

Formulasi 

strategi 

1. Mengidetifikasi SWOT dan 

Menentukan strategi alternatif 

2. Menetapkan tujuan jangka panjang 

Implementasi 

strategi 

1. sasaran tahunan 

2. Memotivasi karyawan 

3. Membuat kebijakan 

4. Mengalokasikan SDM 

5. Prosedur dan program 

6. Pemanfaatan sistem informasi 
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positif bagi 

organisasi
15

 

Evaluasi strategi 1. Mengkaji ulang faktor internal dan 

eksternal 

2. Melakukan korektif 

Sumber: Data olahan penelitian 2019 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, maka penulis memaparkan 

dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menerangkan, latar belakang, 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : GAMBARA UMUM 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang BMT Al-

Ittihad yang terdiri dari sejarah berdirinya  BMT Al-Ittihad, landasan 

dan asas  BMT Al-Ittihad dan visi dan misi  BMT Al-Ittihad, tugas. 

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dari tinjauan teoritis yang bakan menjelaskan tentang 

konsep manajemen srtategi yang terdiri dari Konsep manajemen 

strategi, pengertian manajemne, pengertian strategi, dan pengertian 

manajemen strategi, manajemen strategi dalam islam Konsep BMT, 

kebijakan pengembangan BMT. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis hasil penelitian dan 

pembahasan, bagaimana manajemen strategi dalam pengembangan 

                                                             
15
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BMT Al-Ittihad untuk meningkatkan ekonomi anggota ditinjau 

menurut perspektif Ekonomi Islam 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan, kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdiri  BMT Al-Ittihad 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Pekanbaru merupakan lembaga 

keangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan koperasi syariah yang beroperasi 

berdasarkan syariah, dimana system bunga di koperasi konvensional diganti dengan 

sistem bagi hasil. Pendirian  BMT Al-Ittihad Pekanbaru diawali dengan suatu gagasan 

untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperaasi 

syariah yang sesuai dengan umat Islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di 

Pekanbaru. 

BMT Al-Ittihad Rumbai merupakan perkembangan usaha dari Yayasan 

Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai, dengan melaksanakan prinsip koperasi 

sesuai dengan Undang-Undang  nomor  25 tahun 1992 tentang perkoperasian, tetapi 

memakai prinsip Koperasi Syariah. BMT ini mulai beroperasi sejak 15 juni 2000 

dengan nama Baitul Maal Wat Tanwil Al-Ittihad, berbadan hukum tanggal 31 oktober 

2010 No. 272./BH/DISKOP&UKM/3/X/2001, mendapatkan surat izin tempat usaha 

(SITU) tanggal 18 juni 2003 No. 517/H/UPT/WK-2003, serta sertifikasi operasional 

No. 034/PINBUK/Riau/XI/2000, BMT Al-Ittihad beralamat di komplek Damar No. 

610 Camp PT. CPI, Rumbai Pekanbaru. 
16

 

B. Kantor Cabang  

Kantor  cabang Rumbai :  Jl. Sembilang No.   Kec. Rumbai Pesisir 

Kantor cabang Duri         :  Jl. Mawar No.9 Mandau Duri – Kab. Bengkalis 

                                                             
16

  Dokumen  BMT Al-Ittihad Pekanbaru 
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Kantor cabang panam   :  Jl. Delima No. 138 Kec. Tampan Panam kel. Delima 

Kantor cabang cibubur    :  Jl. Boulevard Kota Wisata Ruko Sentra Eropa Blok  C No. 

17-Gunung Putri – Bogor Jawa Barat 

C. Visi, Misi, Dan Nilai-Nilai Koperasi  Syariah KSPSS BMT Al-Ittihad 

Pekanbaru 

Adapun yang menjadi visi, misi, dan nilai-nilai koperasi syariah KSPSS BMT 

Al- Ittihad Pekanbaru, yaitu: 

1. Visi  

Adapun yang menjadi visiBMT Al-Ittihad adalah: 

“menjadi pusat kegiatan Islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang 

makmur lahir dan bahtin serta bahagia dunia dan akhirat” 

2. Misi  

Adapun yang menjadi misiBMT Al-Ittihad adalah:  

“memacu pembinaan ummat dalam bidang pengembangan usaha muamalat  Islam” 

3. Nilai-Nilai KSPSS BMT Al-Ittihad 

Adapun yang menjadi nilai-nilai dalam BMT Al-Ittihad adalah: 

a. Berkembang sesuai syariah 

b. Berakhlak mulia sesuai ajaran Al-Qur’an dan sunnah 

c. Taat pada syariat Islam, undang-undang dan hukum yang berlaku 

d. Menghargai anggota sebagai bagian intergral kemajuan  

e. Mengutamakan ukhkuwah Islamiyah. 

f. Saling menolng dan berlomba dalam kebajikan 
17
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D. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Pekanbaru 

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik, 

struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas serta 

wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Perencanaan suatu organisasi sangat 

penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas 

dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu 

organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidak tentuan 

tentang pemberian tugas, serta untuk melakukan jaringan komunikasi keputusan yang 

akan mendukung sasaran pencapaian tujuan. 

Struktur organisasi yang baik adalah yang harus memenuhi syarat yang efektif 

dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap individu 

mencapai sasaran organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika 

memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi dengan biaya yang minimal untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap penghasilan yang 

diperoleh 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi  BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok: RAT BMT Al-Ittihad 

E. Tugas-Tugas Dan Struktur  

Tugas-tugas dari struktur organisasi BMT Al-Ittihad Pekanbaru, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Rapat anggota tahunan 

a. Rapat anggota tahunan dilaksanakan saatu tahun sekali 

b. Pengesahaan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Rapat Anggota Tahunan 

Pengawas Syariah 

Dr. Erwandi Tarmizi. MA 

Yovin Dwi Putra 

Edoni,Lc 

 

Pengawas Keuangan 

Riga ponziani 

Agus supriatno 

 

Pengurus  

Ketua: Agung Subarkat 

Wakil Ketua 1: Aswandi Janhar 

Wakil Ketua 2: Ali Masyhuri 

Seketaris: Yon Hendri Z 

Bendahara: Rainir 

Manager 

Indra putra 

Internal Audit 

Kiki afriyani G 

Kabag pembiyaan 

Martin rudi P 

Kabag operasional 

- 

Kabag maal 

- 

A/O senior 

M. Efrianto 
A/O IT 

Rinaldo anwandindi 

A/O 

mahdalinda 
Admin pembiyaan 

Yoza yulanda 

Costumer servis 

Ainul muftatahati 

Teler 

Safitri handayani 

Teller 

iriani 

Staff maal 

Widya kaidir 
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c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, 

baik pengawas syariah dan pengawas manajemen 

d. Penetapan anggaran pendapatan belanja  selama satu tahun  

e. Pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh  selama satu tahun. 

f. Pengesahaan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya 

pesngesahaan rancangan program kerja tahunan. 

2. Pengawas Syariah 

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan 

pengelolah mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk 

b. Sebagai mediator antara  dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas 

Syariah Provinsi 

c. Mewakili anggota dalam pengawas syariah 

3. Pengawas Keuangan 

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelolah mengenai kebijakan 

keuangan 

b. Sebagai aditor dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan 

dengan keuangan  

c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan 

oleh  pihak pengelolah 

4. Pengurus 

a. Menyusun kebijakan umum 

b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelolah  

c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 
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d. Memimpin jalannya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sehingga sesuai dengan 

tujuan dan kebijakan umum 

e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelolah  

5. Manager 

Tanggng jawab: 

a. Tersusunya sasaran rencana jangka pendek dan rencana jangka panjangserta 

proyeksi finansial tahunan 

b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan 

c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan  

d. Menjaga  agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya 

e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat 

f. Terselenggaranya penilaian prestasi karyawan 

Wewenang : 

a. Memimpin rapat koordinasi pembiyaan antara pengelolah untuk memberikan 

keputusan terhadap pengajuan pembiyaan sebelum diajukan oleh rapat komite. 

b. Penyetujuan atau penolakan pegajuan pembiayaan dengan rapat koordinasi 

penegelolah secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas. 

c. Melakuakan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Teller 

Tanggung jawab: 

a. Terselesaikan laporan kas harian. 

b. Terjaganya keamanan kas. 



20 

 

 20  
 

c. Membuat cash flow mingguan untuk analisis. 

d. Menetapkan startegi yang harus dilakukan berdasarkan analisis. 

Wewenang: 

a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak yang tidak berkepentingan. 

b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

c. Menerima tranksaksi tunai. 

d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung 

7. Analisis Pembiyaan 

Tanggung jawab: 

a. Memastikan seluruh pengajuan pembiyaan telah diproses sesuai dengan 

prosedur. 

b. Melakukan analisis pembiyaan dengan tepat dan lengkap dan 

mempresentasikan dalam rapat koordiasi pengelolah dan rapat komite dengan 

pengurus. 

c. Pembetukan laporan pembiyaan sesuai dengan periode. 

d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra. 

e. Melihat peluang pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar. 

Wewenang: 

a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada direktur. 

b. Menentukan target pembiyaan bersaama dengan direkturdan  analisis yang lain. 

c. Memberikan peringatan kepada mitra yang lalai untk menunaikan janji sesuai 

dengan kesepakatan.  
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d. Memberikan masukan dan kritik membangun kepada sesama pengelolah  

termasuk kepada direktur. 

8. CS/Back Office 

Tanggung jawab: 

a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekeninng tabungan dan 

deposito serta mutasinya. 

b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan penerimaan SPP. 

c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiyaan. 

d. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiyaan. 

Wewenang: 

a. memberikan penjelasan kepada mitra menegenai produk . 

b. Mencatat dan membuka transaksi pada buku tabungan mitra. 

c. Memberi nomor bukti tranksaksi atas permintaan kasir. 

9. Internal Auditor Dan Administrasi Pembiyaan 

a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI 

b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara 

langsung dengan keuwangan YKPI. 

c. Menyiapkan jaminan pembiyaan. 

d. Membuka angsuran pembiyaan harian kepada control pembiyaan.
18
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F. Sumber dan Cara Mendistribsikan Dana  BMT Al-Ittihad Pekanbaru. 

1. Sumber dana  Al-Ittihad 

Lembaga keuangan syariah salah satunya BMT Al-Ittihad Pekanbaru adalah 

lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana.  BMT Al-

Ittihad Pekanbaru mempunyai dua fungsi yaitu funding (penghimpun dana) dan 

financing (penyaluran dan pembiyaan). 

Pada BMT Al-Ittihad Pekanbaru memiliki dua sumber dana dan sekaligus 

sebagai produk pendanaan yaitu: 

a. Dana sendiri 

1) Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat untuk menjadi 

anggota penuh. 

2) Simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,00 yang dibayarakan satu kali dan 

merupaka syarat menjadi anggota biasa. 

3) Simpanan wajib sebesar 20.000,00 yang dibayar setiap bulan  

4) Hibah dan wakaf adalah pemberian seseorang kepada  BMT Al-Ittihad 

5) Infak, sadakah adalah titian seseorang kepada BMT Al-Ittihad Pekanbaru 

untuk dipakai sesuai dengan kepentingan. 

6) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicadangkan adalah sisa hasil usah yang 

tidak dibagikan kepada anggota kemudian masuk sebagai modal  BMT Al-

Ittihad Pekanbaru. 
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b. Dana pinjaman 

1) Simpanan Mudharabah 

Adalah simpanan sukarela anggota  BMT Al-Ittihad dengan 

mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. Simpanan 

mudharabah terdiri dari bebebrapa acam diantaranya, yaitu: 

a. Simpanan mudharabah biasa 

b. Simpanan mudaharabah pendidikan 

c. Simpanan mudharabah haji 

d. Simpanan mudharabah umrah 

e. Simpanan mudharabah aqiqah 

f. Simpanan mudharabah wisata 

g. Simpanan mudharabah perumahan. 

2. Investasi 

Adalah simpanan berjangka yang hanya dapat diambil dalam jangka 

waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan oleh  BMT Al-Ittihad. 

Investasi ini berupa deposito dan saham. 

3. Simpanan wadi’ah 

Adalah simpanan yang berupa titipan dana anggota  BMT Al-Ittihad 

tanpa diberikan bagi hasil. Tapi bisa diberikan bonus infaw oleh  yang tidak 

ditetapkan besarnya. 

4. Pembiyaan 

a. Pembiyaan murhabaha 



24 

 

 24  
 

Adalah memberikan pembiyaan modal kerja pada usaha produktif. 

melakukan pembelian barang sedangkan anggota/penguusaha melakukan 

pembiyaan ditangguhkan. 

b. Pembiyaan musyarakah 

Adalah pembiyaan dengan perjajian antara  dengan anggota dimana  

mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini 

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan 

proposi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanngung bersama 

sesuai dengan proposi modal. 

c. Pembiayaan Ba’I Bitsamanan Ajil (BBA) 

Adalah pembiyaan berupa pembelian barang dengan pembayaran 

cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi
19
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Manajemen Strategi  

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen menurut etimologi manajemen berasal dari bahasa latin  

manus yang berati “tangan”, dalam bahasa Italia maneggiare berati 

mengendalikan, kemudian bahasa Prancis management yang berati “seni 

melaksanakan dan mengatur”.
20

 Manajemen berasal dari bahasa inggris 

management dengan kata kerja to manage yang secara umum berati 

menegelolah, mengurusi. Menurut terminology mananjemen yaitu proses 

perencanaan, pengorgaisasian pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan setiap 

ilmu dan seni bersama-sama dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk 

mencapai tujuan.
21

 

Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan 

pencapaian tujuan manusia dalam organsisasi. Untuk tercapainya tujuan 

organisasi, maka para ilmuawan berusaha mencari metode, sistem dan teori, 

sehingga dikenalah ilmu manajemen. Manajemen sebagai ilmu berkembang 

terus selama lebih dari satu abad hingga saat ini.
22

 

Adapun beberapa pegertian manajemen yang di kemukakan menurut 

pendapat pakar, manajemen menurut stoner, manajemen adalah proses 
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perencanaan, pengorganisasian, pegarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan oraganisasi yang telah ditetapkan.
23

 

Sedangkan manajemen menurut Malayu S.P, manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.
24

 

Manajemen dalam arti luas adalah perencaaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efesien dan 

efektif.
25

 

b. Unsur-Unsur Manajemen 

Dalam manajemen dikenal beberapa sumber yang dikelolah oleh 

perusahaan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi tercapainya 

tujuan yang dicanangkan perusahaan karena merupakan modal bagi pelayanan 

manajemen dalam upaya penvcapaian tujuan yaitu:
26

 

1) Man (tenaga kerja) 

Man yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan 

maupun tenaga kerja operasional/pelaksanaanyang merupakan orang-

orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional 

suatu organisasi, man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki 
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oleh organisasi, hal ini termasuk penempatan orang yang tepat, pembagian 

kerja, pengatur jam kerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu manajemen 

timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai 

tujuanya. 

2) Money (uang) 

Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Uang merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai 

pelaksanaan program atau rencana yang telah ditetapkan, uang merpakan 

alat tukar dan alat pengukur nilai seperti pembelian alat-alat, bahan baku 

(penolong), pembayaran gaji dan lainnya. 

3) Method (metode) 

Method yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. 

Metode merupakan cara yang ditempuh teknik yang dipakai untu 

mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana 

operasional. Metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan 

kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-

pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan 

penggunaan waktu.   

4) Market (pasar) 

Market pasar penjualan barang dan jasa.pasar merupakan pasar 

yang hendak dimasuki hasil produksi baik barang, atau jasa untuk 

menghasilkan uang, mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dari 
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hasil penjualan atau tempat dimana organisasi menyebarluaskan 

(memasarkan) produknya. 

5) Material (bahan baku) 

Material yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Material adalah bahan-bahan baku yang dibutuhkan biasanya 

terdiri dari bahan yang setenga jadi dan bahan-bahan jadi, operasi awal 

guna menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual. 

6) Mechine (mesin) 

Mechine yaitu mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai 

tujuan. Mesin merupakan peralatan termasuk teknologi yang digunakan 

untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

akan dijual. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi 

kerja, terutama pada penerapan teknologi mutahir yang dapat 

meningkatkan kapasitas dalam proses produksi baik barang atau jasa.  

Setiap unsur manajemen berkembang menjadi bidang manajemen 

yang mempelajari lebih mendalam perannya dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Penerapan bidang manajemen disesuaikan dengan bidang kerja 

yang ada dalam organisasi atau bidang usaha. Bidang bidang tersebut 

diantaranya manajemen perkantoran, manajemen produksi, manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen 

akuntansi.
27
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c. Fungsi Manajemen 

Setiap perusahaan didirikan untuk suatu tujuan yang ingin dicapai, baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan jangka panjang dapat 

berupa: 

1) Kelangsungan hidup usaha 

2) Keuntungan yang makasimal 

3) Pertumbuhan 

4) Penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya. 

Dalam ilmu manajemen dikenal berbagai fungsi manajemen yang 

ditemukan dan dikembangkan oleh banyak ahli yaitu
28

: 

1) Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah proses mendefenisiskan tujuan organisasi dan 

bagaimana mencapai tujuan tersebut yang merupakan salah satu fungsi 

utama manajemen. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan 

apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa 

yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.
29

 

2) Pengorganisasian(organizing) 

Organisasi berati mengorganisir, yaitu proses pengelompokan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap 

kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu 

untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.  Pengorganisasian dilakuakan 

untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan. 
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Termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat 

dilaksanakan dengan berhasil.
30

 

Pengorganisasian merupakan suatu aktivitas menilai kinerja 

bedasarkan strandar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan 

atau perbaikan jika diperlukan, pengendalian berat bahwa manajer berusaha 

untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuannya. Apabila ada 

bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi 

penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian 

memperbaiki dan meluruskannya kejalan yang benar.
31

 

3) Menggerakan (actuating) 

Berfungsi untuk meningkatkan efektifitas kerja secara maksimal 

serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. 

Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan 

memengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain 

melakukan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang 

tepat, manajer membantu para bawahannya untuk berkerja sebaik-baiknya. 

Kepemimpinan termasuk di dalamnya pergerakan yaitu melakukan 

pernggerakan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya.
32

 

4) Pengawasan (controling) 

Pengawasan meliputi penelitian, pengendalian, pengamatan, dan 

pemeriksaan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui sejauh mana 

usaha kerja sama dapat diselenggarakan, apakah pelaksanan kegiatannya 

                                                             
30

 Terry Geroge,Lelie W.Rue, Op.Cit, h.82 
31

 Usman Efendi, Op.Cit. h. 20 
32

 Usman Efendi, Op.Cit, h. 20 



31 

 

 31  
 

sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dengan kata lain pengawasan adalah 

usaha pencocokan antara perencanaan dan pelaksanaannya. tujuan pengawas 

yaitu
33

: 

a) Mengetahui adanya kesulitan, kelemahan-kelemahan, kekurangan yang 

dihadapi para pelaksanaan disebabkan oleh satu dan lain hal yang tidak 

menentu. 

b) Menegetahui efektivitas dari pelaksanaan tugas. 

c) Mencari jalan keluar apabila dijumpai kesulitan. 

2. Strategi 

a. Pengertian Strategi 

Strategi secara etimologi berasal dari kata yunani strategia (stratus 

artinya militer dan da/nag artinya memimpin) yang artinya seni ilmu untuk 

menjadi seorang jendral.
34

 Atau kata startegi berasal dari kata yunani yaitu 

strategos, yang berati jendral, dan gabungan kata statos (tentara) dan ago 

(pemimpin).
35

 

Startegi menurut Chandler “startegi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program 

tidak lanjut, serta periortas alokasi sumber daya”. 

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang 

hendak dicapai. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan 

keputusan manajemen puncak dan sumber-sumber daya perusahaan dalam 
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jumlah yang besar. selain itu strategi mempengaruhi perkembangan jangka 

panjang perusahaan karena beroientasi ke masa yang akan datang.
36

 

Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi 

dengan menggunakan metode yang dibutuhkan untuk  menjamin bahwa strategi 

telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Dalam 

sejumlah perusahaan yang tumbuh terutama perusahaan besar, kerangka untuk 

merencanakan strategi adalah proses perencanaan jangka panjang yang formal 

yang akibatnya perencanaan strategi yaitu  suatu cara baru untuk mengelolah.
37

 

Strategi yaitu sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukan untuk 

mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan 

peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkngan industrinya. Dengan 

demikian beberapa ciri strategi yang utama adalah: 

a) Goal directed actions yaitu aktivitas yang menunjukan “apa” yang 

diinginkan organisasi dan “ bagaimana” mengimplementasikannya 

b) Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas) 

serta memperhatikan peluang dan tantangan.
38

 

3. Manajemen Strategi 

a. Pengertian Manajemen Strategi 

Istilah manajemen strategi berasal dari dua kata “manajemen” dan 

“strategi”.  Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan 

tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk 
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mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang 

terencana secara sistematis.
39

 

Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam 

memformulasi, mengimplemetasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan 

lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dapat di 

isyaratkan bahwa manajemen startegi berfokus pada usaha untuk 

mengitergrasikan manajemen, pemasaran, keuangan akuntansi, produksi, 

operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi computer untuk 

mencapai keberhasilan organisasional.
40

 

Manajemen strategis merupakan sejumlah keputusan dan tindakan-

tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atas sejumlah strategi 

yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses ini adalah 

cara dengan jalan mana  para perencanaan strategi melakukan sasaran dan 

mengambil sebuah keputusan.
41

 Manajemen startegi terdiri atas 9 tugas kritikal 

sebagai berikut: 

1) Memformulasikan misi (mission) perusahaan, termasuk pernyataan yang 

luas menegenai maksud (purpose), falsafah (philosophy), dan sasaran (goal) 

2) Mengembangkan suatu profil perusahaan (company profile) yang merefleksi 

kondisi internalnya dan kemampuan. 

3) Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk baik faktor kompetitif, 

maupun faktor yang berhubungan dengan konteks umum.  
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4) Menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumberdaya perusahaan 

dengan lingkungan eksternalnya. 

5) Mengindetifikasikan opsi yang paling diinginkan dengan menilai setiap opsi 

dipandang dari suatu misi perusahaan. 

6) Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang  

7) dan strategi (grand strategy) yang akan mencapai opsi yang paling di 

inginkan. 

8) Mengembangkan tujuan tahunan dan startegi jangka pendek yang sesuai 

dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara 

keseluruhan. 

9) Mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya 

yang dianggarkan, yaitu mendanai tugas-tugas, manusia, struktur, teknologi, 

dan menekankan system ganjaran. 

10) Menilai keberhasilan proses strategi sebagai masukan untuk pengambilan 

keputusan masa yang akan datang 
42

 

b. Ruang Lingkup Manajemen Strategi 

Secara umum ruang lingkup kajian manajemen startegi sangat luas baik 

darisegi internal dan eksternal. Namun secara umum ruang lingkup manajemen 

strategi bergerak atas dasar pemahaman dibawah ini yaitu: 

1) Mengkaji dan menganalisis sampai penerapan manajemen strategi kepada 

internal perusahaan khususnya pada perbaikan yang bersifat berkelanjutan. 
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2) Menempatkan konstruksi manajemen startegi sebagai dasar pondasi 

perusahaan dalam memutuskan setiap keputusan, khususnya keputusan 

yang berhubungan dengan profit dan ekspansi perusahaan. Artinya fokus 

kerja dalam mencapai kedua sisi tersebut mengacu kepada konstruksi 

manajemen strategi. 

3) Menjadikan ilmu manajemen strategi sebagai base thingking dalam 

membangun berbagai rencana termasuk rencana produksi, pemasaran, 

personalia, dan keuagan.
43

 

c. Tujuan Majamen Strategi 

Menurut Suwadiyanto, terdapat empat tujuan manajemen strategi yaitu: 

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/perusahaan 

Dalam hal ini manajer strategi harus mampu menunjukan kepada 

semua pihak kemana arah tujuan organisasi/perusahaan. Karena arah yang 

jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi 

keberhasilan. 

2. Membantu memikirkan kepentingan beberapa pihak 

organisasi/perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai 

pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan 

masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau 

gagalnya perusahaan. 
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3. Mengatasi setiap perubahan kembali merata 

Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk 

mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, 

sehingga dapat memperluas kerangka waktu /berpikir mereka secara 

perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. 

4. Berhubung dengan efensiensi dan efektivitas. 

Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan 

terhadap kemampuanatas kepentingan efesiensi, akan tetapi hendaknya 

juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan suatu 

secara lebih baik dan efektif.
44

 

d. Manfaat Manajemen Strategi 

Menurut J.Kim Dedee, manfaat manajemen strategi adalah 

memungkinkan manajer diseluruh perusahaan untuk: 

1) Mengantisipasi lingkungan yang berubah. 

2) Menempatkan kekuatan lingkungan dalam hiraki yang logis. 

3) Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam arena kompetitif. 

4) Menentukan posisi perusahaan dalam industri. 

5) Memfokuskan pada area keputusan yang paling penting untuk memperbaiki 

posisi bersaing perusahaan. 

6) Menulis tujuan dan arah yang jelas. 

7) Menggabungkan fisafah jangka panjang yang mendasar kedalam 

perusahaan. 
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8) Memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari keputusan saat sekarang. 

9) Mengkoordinasi alokasi sumber daya yang langkah. 

10) Melebihi pesaing dalam industri yang sama dalam jangka panjang.
45

 

e. Tahapan Manajemen Strategi
46

 

1) Formulasi strategi  

Mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi 

kesempatan dan ancaman  eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan 

kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi 

alternative, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Isu isu fomulasi 

strategi mencakup penentuan bisnis baru yang akan dimasuki dan bisnis 

baru yang akan dihindari, apakah akan memperluas operasi atau 

mendiversifikasi, membentuk join venture atau menggabungkan usaha, dan 

cara menghindari pengambilan paksa yang merugikan . 

2) Implementasi strategi 

Implementasi staregi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan 

sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan 

mengaloasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan 

dapat dijalankan. Implementasi termasuk mengembangkan budaya yang 

mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan 

menggerakan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan 

dan meberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan 

dengan kinerja organisasi. 
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3) Evaluasi strategi 

Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen startegi. 

Evaluasi strategi merupakan alat utama untuk mendapatkan sebuah 

informasi yang dapat dimodifikasikan di masa yang akan datang karena 

faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga dasar aktivitas 

evaluasi startegi adalah: 

a) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar startegi 

saat ini. 

b) Mengukur kinerja. 

c) Mengambil tindakan korektif . 

f. Model Manajemen Strategi 

Proses manajemen startegi meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari 

pengamatan ligkungan, sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati 

lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan  ancaman, dan mengamati 

lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang 

paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategi 

dengan sebutan analisis SWOT. Setelah mengindetifikasi faktor-faktor strategi, 

manajemen mengevaluasi.
47

 

Model proses manajemen strategi yang dirumuskan oleh Thomas L. 

Whelen dan David Hunger, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Tahapan pertama dalam manajemen strategis adalah analisis lingkungan, 

yaitu tahapan yang berintikan pada analisis lingkungan eksternal dan 
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internal organisasi. Aktivitas analisis ini kerap digabungakan dalam suatu 

kesatuan aktivitas yang lebih dikenal dengan analisis SWOT (strenght, 

weaknees, opportunity, dan threat). Hasil analisis SWOT menunjukan 

kualitas dan kuantitas posisi organisasi yang kemudian memeberikan 

rekomendasi berupa pilihan strategi generial serta kebutuhan atau 

modifikasi sumber daya organisasi. Dengan demikian analisis lingkungan 

eksternal mencakup analisis lingkungan mikro dan lingkungan industri. 

Sehingga analisisi lingkungan menjadi tiga level ditambah analisis internal 

organisasi perusahaan. 

2) Tahapan kedua adalah melakukan formulasi strategi. Formulasi strategi ini 

ditunjukan untuk menghasilkan nilai-nilai utama dan orientasi suatu strategi 

organisasi, strategi induk ditingkat korporasi, strategi fungsional. Strategi 

induk perusahaan merupakan strategi jangka panjang spesifikasi yang berisi 

rumusan holistik yaitu: 

a) Visi dan misi. 

b) Tujuan. 

c) Sasaran. 

d) Strategi  

Keempat unsur strategi induk ini merupakan pilar dalam formulasi 

strategi. Strategi merupakan rencana konphensif untuk mencapai visi, misi, 

tujuan dan sasaran. Keempat unsur strategi induk tersebut akan menjadi 

program bagi perusahaan dalam mengembangkan organisasinya. 

3) Tahapan ketiga, implementasi strategi. Tahapan ini bertumpu pada:  
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a) Alokasi sumber daya dan organisasi SDM,  

b) Kepemimpinan,  

c) Budaya organisasi,  

d) Prosedur dan program. 

 Aktivitas pertama mencakup distribusi kerja diantara individu dan 

kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkat manajemen, tipe 

pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan serta mengusahakan agar unit-

unit itu menyatu seluruhnya dalam sebuah tim sehingga mereka dapat 

bekerja secara efektif dan efesien. Aktivitas kedua meliputi aspek-aspek 

kepemimpinan efektif berikut pengambilan keputusan, kewenangan, dan 

tanggung jawab, serta budaya organisasi. 

4) Tahapan paling akhir, dari proses manajemen strategi adalah pegendalian 

dan evaluasi strategi, yakni penilaian kinerja dan pengawasan yang 

berlanjut dengan berjalannya proses umpan balik. Penilaian kinerja 

dilakukan sesuai dengan prosedur organisasi yang dikembangkan, yakni 

dengan mengacu pada tolak ukur dan operasional. Hasilnya akan 

merekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan strategi dan 

implementasi berikutnya. 

g. Analisis  Lingkungan  

Pengamatan  lingkungan adalah memonitor, mengevaluasi dan mencari 

informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting 

dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

strategis elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan 
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perusahaan. Penyusunan strategi dimulai dengan melakukan analisa situasi 

untuk mendapatkan kesesuaian antara peluang eksternal dan kekuatan internal 

denga ancaman eksternal dan kelemahan internal. 
48

 

1) Faktor-faktor lingkungan 

a) Lingkungan Eksternal  

lingkungan eksternal terdiri dari variable (kekuatan dan ancaman) 

yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam 

pengendalian jangka pendek.
49

 Ada beberapa kompenen dari lingkungan 

eksternal dan Internal yaitu
50

: 

a) General Enviroment: 

Terdiri dari kompenen yang pada umumnya memiliki cakupan 

yang luas dan tidak bisa segera di aplikasikan untuk mengelolah 

organisasi/ perusahaan; 

1) Kompenen sosial 

Menjelaskan karakteristik dari masyarakat dimana 

organisasi/ perusahaan berada. 

2) Kompen ekonomi 

Menunjukan bagaimana sumber daya didistribusikan dan 

digunakan. Dan melihat kondisi perekonomian suatu negara. 

3) Kompenen politik 
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Berisi semua elemen yang berhubungan dengan peraturan 

dan kebijakan pemerintah. 

4) Kompenen teknologi. 

Termasuk didalam nya ada pendekatan-pendekatan baru 

memproduksi barang/jasa dan mengikuti perkembangan zaman. 

b) Operating Enviroment: 

Terdiri dari kompenen yang relative lebih memberikan 

pengaruh spesifik dan lebih cepat untuk pengelolah organisasi. 

Kompenen-kopenen tersebut antara lain: 

1) Kompenen  pelanggan 

Menunjukan karekteristik dan perilaku dari mereka yang 

membeli barang atau jasa dari perusahaan. 

2) Kompenen pesaing 

Menunjukan dengan siapa organisasi/ perusahaan harus 

“berperang dalam rangka memperoleh sumber daya”. 

3) Kompenen tenaga kerja 

Terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi supply  

tenaga kerja untuk melakukan aktivitas-aktivitas organisasi/ 

perusahaan. 

4) Kompenen internasional  

Terdiri dari semua faktor yang berhubunga dengan 

operasi internasional persahaan. 
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b) Lingkungan Internal 

a) Aspek organisasi  

1) Jaringan komunikasi. 

2) Struktur organisasi. 

3) Prosedur dan aturan. 

4) Kemampuan tim manajemen. 

b) Aspek pemasaran 

1) Segmentasi pasar. 

2) Strategi produk. 

3) Strategi harga. 

4) Strategi promosi. 

5) Strategi distribusi. 

c) Aspek personal  

1) Hubungan ketenagakerjaan. 

2) Perekrutan. 

3) Program pelatihan. 

4) Sistem penilaian performance. 

5) System insentif . 

6) Tingkat absensi dan turnover karyawan. 

2) Teknik analisa lingkungan (SWOT) 

a) Pengertian SWOT 

SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang 

membantu para manjer mengembangkan empat jenis strategi: strategi SO 

(kekuatan-peluang), strategi WO (kelemahan dan peluang), strategi ST 
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(kekuatan - ancaman, strategi WT (kelemahan – ancaman). Mencocokan 

faktor-faktor eksternal dan internal utama merupakan bagaian tersulit 

dalam mengembangkan matriks SWOT dan membutuhkan penilaian 

yang baik dan tidak ada satupun paduan yang baik dan tidak ada satupun 

paduan yang paling benar. 
51

 

salah satu alat yang paling sering digunakan dalam analisa situasi 

adalah analisa SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strenght 

(kekuatan), dan Weeknesses (kelemahan) dalam internal dari situasi 

instansi, serta Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) dalam 

lingkungan yang dihadapi suatu instansi. Analisis SWOT merupakan cara 

sistematik untuk mengindetifikasi factor-faktor ini. analisa ini didasarkan 

pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. 
52

 

b) Analisis menggunakan Matrik EFAS dan IFAS 

1. Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary)  

   

 Ada lima tahap penyusunan matriks Internal Faktor Analyis 

Summary (IFAS): 53 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan  

b. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai 0,0 (tidak penting). Bobot yang diberikan kepada masing-

masing faktor mengidentifikasi tingkat penting relatif dari faktor 

terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Tanpa 
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memandang apakah kunci itu adalah kekuatan atau kelemahan 

internal, faktor yang diangap memiliki pengaruh besar dalam 

kinerja organisasi harus diberikan bobot yang tinggi. Jumlah 

seluruh bobot harus sama dengan 1,0.  

c. Berikan rating 1 samapi 4 bagi masing-masing faktor untuk 

menunjukan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar 

(rating = 1), kelemahan yang kecil (rating = 2), kekuatan yang kecil 

(rating = 3), dan kekuatan yang besar ( rating = 4). Jadi sebenarnya 

rating mengacu padaperusahaan sedangkan bobot mengacu pada 

industri dimana perusahaan berada.  

d. Kalikan masing-masing bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan 

score.  

e.  Jumlahkan total skor masing-masing variabel  

Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam faktor 

IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan 

tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5, jika rata-rata dibawah 2,5 

menandakan secara internal perusahaan lemah, sedangkan total nilai 

diatas 2,5 mengingindikasikan posisi internal yang kuat. 

2. Matrik EFAS (eksternal Factor Analysis Summary) 

 

 Ada lima tahap penyusunan matriks eksternal Faktor Analilys 

Summary (EFAS):54 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman  
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b. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan 

dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah 

seluruh bobot harus sama dengan 1,0.  

c.  Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai 1 samapi 4, dimana 4 (respon sanga 

bagus, 3 (respon di atas rata-rata), 2 (respon rata-rata), 1 (respon 

diatas rata-rata), rating ini berdasarkan pada efektifitas strategi 

perusahaan, dengan demikian nilai berdasarkan pada kondisi 

perusahaan  

d. Kalikan masing-masing bobot dengan ratingnya untuk 

mendapatkan score.  

e.  Jumlah semua skor untuk mendapatkan nilai total score 

perusahaan. Nilai total ini menunjukan bagaimana perusahaan 

tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.  

Sudah tentu bahwa dalam EFAS Matrix, kemungkinan nilai 

tertinggi total score adalah 4,0 dan terendah adalah1,0. Total score 4,0 

mengindikasika bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan 

cara yang luar biasa dan meghindari ancaman-ancaman dipasar 

industrinya. Total score sebesar 1,0 menunjukan srategi-strategi 

perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak 

menghindari ancaman-ancaman eksternal. 
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c) Diagram SWOT  

 Langkah selanjutnya adalah menelaah melalui diagram analisis 

SWOT Dengan membuata titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, 

dimana nilai dari sumbu X di dapat dari selisih antara total strenght dan 

total weakness, sedangkan untuk nilai sumbu Y didapat antara selisih 

antara total opportunity dan total threat. 

gambar.I.1 

Diagram Analisis SWOT 

 

       

    

mendukung Strategi turn  Mendukung strategi agresif 
   

 

 

     

 mendukung strategi defensif  mendukung strategi diversivikasi 

 

 

 

 

 Diagram analisis SWOT pada gambar menghasilkan empat kuadran 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
55

 

a. Kuadran 1: Kuadran ini merupakan situasi yang sangat 

menguntungkan. perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 
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diterapakan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). 

b. Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan 

masih memiliki kekuatan dari segi internal. Startegi yang harus 

diterapkan adalah mengunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversivikasi 

(produk/pasar).  

c. Kuadran 3: Perusahaan memiliki peuang pasar yag sangat besar, 

tetapi di lain pihak ia juaga menghadapi beberapa kendala atau 

kelemahan inernal. Fokus startegi peruahaan adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih besar.  

d. Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan memiliki berbagai ancaman dari luar dan kelemahan 

interna 

d) Menganalisi dan menentukan keputusan strategi dengan pendekatan 

MATRIK SWOT 

Tabel 3.1 

MATRIK SWOT 

 

                         S - W     

                       (internal) 

       O – T 

    (eksternal) 

STRENGHT 

 

(KEKUATAN) 

Tuliskan kekuatan 

1 ........................... 

2    ........................... 

3    ........................... 

WEAKNESES 

(KELEMAHAN) 

Tuliskan kekuatan 

1    ........................... 

2    ........................... 

3    ........................... 
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OPPORTUNITY 

(PELUANG) 

1    ........................... 

2    ........................... 

3    ........................... 

 

 

S – O 

 

 

W – O 

 

THREATS 

(ANCAMAN) 

 

1    ........................... 

2 ........................... 

3    ........................... 

 

 

S – T 

 

 

W – T 

 

a. Strategi SO :  

memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan 

dan peluang eksternal. Secara umum, organisasi akan menjalankan startegi WO, 

ST, atau WT untuk mencapai situasi dimana mereka dapat melaksanakan startegi 

SO. Jika sebuah perusahaan memiliki kelemahan besar, maka perusahaan akan 

berjang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Takkalah 

organisasi dihadapkan pada anvaman yang besar, maka persahaan akan berusaha 

untuk menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang. 

b. Strategi WO :  

bertujuan untuk memeperbaiki kelemahan internal dengan cara 

mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang peluang besar muncl, 

tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya 

memanfaatkan peluang tersebut.  

c. Strategi ST 

Mengguunakan kekuatan sebuah persahaan uuntuk menghindari atau 

mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berati bahwa suatu 
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organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam 

lingkungan eksternal. 

d. Strategi WT 

Merupakan taktik defensive yang diarahkan untuk mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebah organisasi yang 

dihadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam 

posisi yang membahayakan, dalam kenyataannya perusahaan semacam ini 

mungkin hars berjuang untk bertahan hidup, melakukan merger, penciutan, 

menyatakan diri bangkrut atau memilih likuidasi 

4. Manajemen Strategi Dalam Islam 

a. Pengertian Manajemen Strategi Syariah 

Manajemen strategi syariah menurut Abdul Hakim Usman dalam buku 

nya manajemen stratregi syariah adalah rangkaian proses aktivitas manajemen 

Islami yang mencakup tahapan fomulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-

keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi 

duniawi hingga ukrawi. 
56

 

Bangunan manajemen Islami didasarkan pada pondasi utama yaitu 

tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik 

dibidang ekonomi dan manajemen, politik, sosial, dan budaya. Pondasi 

berikutmya adalah syariah dan akhlak. Dasar syariah membimbing aktivitas 

ekonomi dan manajemen sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. 

Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi dan manajemen agar 
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senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan dan 

organisasi.
57

 

Manajemen strategi syariah nemiliki empat karakter khas yang 

membedakannya dengan manajemen strategi konvensional yang ditinjau dari 

aspek aspek
58

: 

a) Berazaskan tauhid 

Azas adalah dasar pondasi yang melandasi segala aktivitas organisasi 

untuk mencapai tujuan. Azas ini merupakan pedoman utama yang harus 

dipegang teguh dan di jadikan sebagai falsafah dasar serta pengikat keutuhan 

organisasi. Tauhid berati penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, 

baik ibadah maupun muamalah.  

Tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam konsep ini 

lah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalitas. Dalam 

konteks muamalah (ekonomi), tauhid berimplikasi pada adanya keharusan 

setiap kegiatan ekonomi bertolak belakang dari ajaran Allah, dilakukan 

dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan ditunjukan untuk ketakwaan 

kepada Allah. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan 

dan milik Allah, manusia hanyalah pengembangan amanah yang di tugasi 

mengelolah sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran, dan 

kesejahtraan kehidupan manusia. Sebagai mana dalam firman Allah  Q.S Al-

Anbiyah ayat 92: 

أَوَ۠ا َرتُّكُ  ََ ِحَدٗج  َََٰ ٗح  تُُكۡم أُمَّ ِذِيۦٓ أُمَّ  ۡم فَٱۡعثُُدَِن  إِنَّ ٌََٰ
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Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua 

agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. 

 

b) Orientasi 

Orientasi adalah pendekatan arah tujuan yang dipilih untuk 

mewujudkan cita-cita organisasi. Dengan menetapkan orientasi akan 

membuat target hasil dan tujuan organiasasi tidak terfokus pada salah satu 

satu aspek saja, misalnya profit dari aspek duniawi semata. Orientasi yang 

dimaksud manajemen strategi syariah ini adalah pendekatan meraih output, 

outcome, dan profit yang bersifat keduniaan (orientasi duniawi), dan 

sekaligus manfaat dan pahala diakhirat (orientasi ukhrawi). Hal ini 

ditegaskan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa :134 

ا تَِصيزٗ  ُ َسِميَعۢ َكاَن ٱَّللَّ ََ ٱۡۡلِٓخَزِجِۚ  ََ ۡويَا  اُب ٱلدُّ َُ ِ ثَ ۡويَا فَِعىَد ٱَّللَّ اَب ٱلدُّ َُ ه َكاَن يُِزيُد ثَ  ا  مَّ

 

Artinya:  Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia 

merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

c) Motivasi mardhatilah 

Motivasi adalah landasan keinginan dari lubuk hati yang paling dalam 

bagi anggota organisasi dalam mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. 

Dengan motivasi orang tergerak untuk berbuat dan bertindak atau 

melakukan sesuatu. Sebaliknya, tanpa motivasi orang tidak akan tergerak 

untuk berbuat dan tanpa motivasi perbuatan ataupun tindakan seseorang 

tidak akan menunjukan hasil bahkan gagal sama sekali. Motivasi dalan 

organisasi atau perusahaaan dapat dipastikan mempengaruhi kinerja,  

Dalam Islam motivasi utama orang berbuat amala kebaikan adalah 

motivasi mardhatila yaitu mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT. 
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Sebuah motivasi jangka panjang mencapai dunia hingga akhirat dan yang 

memberi motivasi adalah Allah SWT. Pemeberian motivasi mardhatila 

dalam bekerja akan memacu persentasi dan meningkatkan kinerja individu, 

tim dan perusahaan. 

Dalam Al-quran, Allah SWT menjanjikan balasan pahala bagi orang-

orang yang beriman dan beramal shalih, baik pahala didunia maupun pahala 

di akhirat, inilah yang menjadi motivasi dan pendorong umat Islam untuk 

selalu berbuat amal kebajikan dan senantiasa mengikuti ketentuan-

kententuan syariah seperti dalam Q.S Al-Azhab : 29 

 َ إِن ُكىتُهَّ تُِزۡدَن ٱَّللَّ ا َعِييمٗ ََ ِ  ِمىُكهَّ أَۡرز  َ أََعدَّ لِۡمُمۡسِنىََٰ اَر ٱۡۡلِٓخَزجَ فَنِنَّ ٱَّللَّ ٱلدَّ ََ َرُسُلًَُو  ََ  ا  

 

Artinya: Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan 

Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka 

sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik 

diantaramu pahala yang besar. 

 

d) Strategi berbasis syariah 

Strategi adalah cara atau metode terstruktur yang digunakan oleh 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih 

maksimal dan lebih menguntungkan. Istilah strategi terkait dengan hasil 

yang lebih baik atau dalam bisnis lebih profitable dengan resiko yang lebih 

rendah. Strategi dalam Islam mengandung makna pengelolaan agar menjadi 

lebih baik, dalam koridor kebenaran sesuai syariah, tidak menghalakan 

segala cara, terogarnisasi rapi, dan itqan (tepat, tuntas, profesional), 

mengandung maslahat dunia hingga akhirat. Perlunya strategi yang Islami 

dalam setiap umat atau organisasian perusahaan bedasarkan Q.S Ash-

Shaff:4 
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ۡزُصُٞص    ٞه مَّ ُم تُۡىيََٰ ا َكأَوٍَّ تِمَُُن فِي َسثِيمًِِۦ َصفّٗ َ يُِسةُّ ٱلَِّذيَه يُقََٰ  إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh. 

 

 

5. Baitul Mal Wa Tamwil 

a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil 

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang 

isinya berintikan bait al-mal wa at tamwil dengan kegiatan mengebangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan manabung dan 

menunjang pembiayaan kegiatan ekonomina. Selain itu  juga bisa meenrima 

titipan zakat, infak, dan shadekah kemudian menyalurkannya sesuai dengan 

peraturan dan amanat.
59

 

 yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah.  sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu: 

a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 
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b. Baitul Mal (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah 

serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya.
60

 

Secara legal formal  sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan 

hukum koperasi. Sistem operasional  mengadaptasi sistem perbankan syariah 

yang menganut sistem bagi hasil. Letak keungulan dari  dalam hubungan nya 

dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan/ 

jamaninan yang cukup.  memiliki konsep pinjaman kebijakan (qard al-hasan ) 

yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya dana model 

pinjaman ini  tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang mungkin 

saja terjadi.
61

 

Sebagai lembaga usaha mikro yang mansdiri,  memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan 

meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-

banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. 

2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk 

mengelolah dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. 

3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang 

melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya. 

                                                             
60

 Ahmad Hasan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h.15 
61

Nurul Huda. Dkk, Op.Cit. h. 36 



56 

 

 56  
 

4) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan 

kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat 

sekitar.
62

 

b. Prinsip  dalam menjalankan kegiatan 

1) Penumbuhan 

a) Tumbuh dari masyarakat sediri dengan dukungan tokoh masyarakat, 

orang berada, dan kelompok usaha muamalah (POKUSMA) yang ada di 

daerah tersebut. 

b) Modal awal (20.000.000 sampai 30.000.000) dikumpulakan dari para 

pendiri dan pokusma dalam bentuk simpanan pokok dan sompanan 

pokok khusus. 

c) Jumlah pendiri minimum 20 orang. 

d) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga  tidak kuasa oleh 

perseorangan dalam jangka panjang. 

e) BMT adalah lembaga bisnis yang mengelolah dana dan menghasilkan 

keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela 

kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.
63

 

2) Profesionalitas 

a) Pengelolah bekerja penuh waktu, pendidikan S-1 atau minimum D-3, 

dapat pelatihan pengelolah  oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha 

Kecil) selama dua minggu, memiliki komitmen kerja 5 Tata Cara 
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pendirian  penuh waktu, serta penuh hati dan perasaan untuk 

mengembangkan bisnis dan lembaga  

b) Menjemput bola dan aktif membaur di masyarakat. 

c) Pengelolah profesional berladaskan sifat amanah, sidhiq, tabliq, 

fhatanah, sabar, dan istiqamah. 

d) Berlandaskan sistem dan prosedur, seperti SOP dan sistem akuntansi 

yang memadai. 

e) Bersedia mengikat kerja sama dengan PINBUK untuk menerima dan 

membayar (secara mrncicil) jasa manajemen dan teknologi informasi 

(termasuk on-line system). 

f) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang rfektif. 

g) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.
64

 

3) Prinsip Islamiah 

a) Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salam, keslamatan,  

b) berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat luas. 

c) Akad yang jelas. 

d) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas serta penerapannya yang 

tegas\lugas. 

e) Berpihak pada yang lemah. 
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f) Program pengajian\penguatan ruhani yang teratur, berkala dan 

berkelanjutan sebagai bagian dari pemogram takziah Da’i Fi’ah Qalilah 

(DFQ). 

Sementara itu,  sebagai lembaga usaha yang mandiri memiliki ciri-ciri 

berikut: 

1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan mencari laba bersama dan 

meningkatkan pemanfaataan segala potensi ekonomi yang sebanyak-

banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. 

2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelolah 

dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. 

3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang 

melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya. 

4) Lembaga ekomnomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan 

kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat 

sekitar. Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran  sangat penting 

sebab didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan 

dari didirikannya, antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sediri serta 

dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.
65

 

c. Perkembangan BMT 

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan 

mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka 

mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha 
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kecil. Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan 

penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi 

pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian 

secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 

(PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada 

waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia.  

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT 

telah mulai tumbuh menjadi altrenatif pemulihan kondisi perekonomian. Fokus 

BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan 

dengan prinsip syari’ah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha 

mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin.  

BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran 

masyarakat muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang 

mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan 

masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem 

syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat 

Indonesia beragama Islam.
66

 

Kehadiran BMT dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi 

masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, 

karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi 
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menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi 

kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya 

perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan 

mikro konvensional lainnya.
67

 

Pesatnya pertumbuhan BMT dari tahun ke tahun sebagaimana 

disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan 

BMT Indonesia, “hingga akhir 2012, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di 

antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, 

seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. 

Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah 

aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”.  

Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT 

sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sebagai bagian dari LKM yang terus bertumbuh, sebagaimana data yang 

disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank 

Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, yang memperkirakan bahwa saat ini 

jumlah LKM di Indonesia sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit. 

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga 

keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-

daerah untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, 
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terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau 

oleh layanan perbankan.
68

 

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum 

ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu 

BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 

1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 

2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

 Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk 

Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang 

tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman 

standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 

Usaha Jasa Keuangan Syariah.
69

 

d. Kebijakan Pengembangan BMT 

Sebagai dalah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih 

mempunyai peluang untuk berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan 

lainnya yang beroperasi secara konvensional karena hal-hal sebagai berikut: 

1) Lembaga keuangan syariah dijalan dengan prinsip keadilan, wajar dan 

rasional, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpanan 

adalah benar berasal dari keuntungan penggunaan dana oleh para penguasa 

lembaga keuangan syariah. Dengan pola ini maka lembaga keuangan syariah 
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terhindari dari negative spread, sebagaimana lembaga keuangan 

konvensional. 

2) Lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan program 

pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang 

menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian 

masing-masing tujuan. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah 

mengembangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan 

melalui kredit-kredit program KKPA bagi hasil, Pembiayaan Modal Kerja 

(PMK) BPRS, pembiyaan usaha kecil dan mikro (PPKM). Hal ini tentu saja 

membuka peluang bagi BMT untuk mengembangkan pola kemitraan. 

3) Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah penggunaan dana taat asas 

terhadap sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnyatahn uji atas 

gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola 

eksplotasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban 

bunga tinggi sebagaimana berlaku pada sistem konvensional.
70

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa BMT memliki peluang cukup 

besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis pada 

ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip 

syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik 

bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana. 

Berdasarkan data yang ada jumlah BMT pada akhir 1998 telah 

berjumlah 1.957 buah, dan 2938 BMT sudah terdaftar pada tahun 2001, kini 
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angkanya jauh lebih besar. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan serupa 

dengan apa yang terjadi pada masa lalu, kini jumlah BMT terdaftar berada 

sekitar 4000 lebih BMT. Akan tetapi pengembangan BMT masih membutuhkan 

kerja keras. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Minako Sakai dan 

Kacung Marijin mengenai pertumbuhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di 

Indonesia.
71

 Terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka 

pengembangan BMT, yaitu: 

1) BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengolaan pinjaman-pinjaman bernilai 

kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (dibawah 50.000.000) pada 

nasabah yang membutuhakan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya 

mendapatkan pembiyaan dari bank-bank. 

2) BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis  

kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya. Hal ini akan 

membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna pengembangan 

BMT lebih lanjut di indonesia. 

3) Departemen koperasi seharusnya memprakasai kegiagtan merancang dan 

mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai 

dengan sifat-sifat kelembagaan yang uni dan tujuan sosialnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada proses manajemen strategi 

dalam mengembangkan BMT Al-Ittihad Rumbai dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Manajemen strategi BMT Al-Ittihad sudah dikatakan bagus. Dalam manajemen 

terdapat 3 proses yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi 

strategi. Dalam formulasi strategi yaitu menganalisis lingkungan eksternal dan 

internal, target jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mengimplementasikan 

strategi yaitu mencapai sasaran dan tujuan, memotivasi karyawan, membuat 

kebijakan dalam mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya manusia, 

prosedur dan program, serta pemanfaatan sistem informasi. Dalam mengevaluasi 

strategi yaitu mengevaluasi program kerja, laporan keuangan, sumber daya manusia 

dan produk BMT. 

2. Menurut ekonomi islam manajemen strategi dalam mengembangkan BMT sudah 

sesuai dengan syariah . hal ini di ketahui dengan terlaksananya empat aspek yaitu 

tauhid yaitu dalam sisi pembiayaan BMT Al-Ittihad mengkaji terlebih dahulu 

produk-produknya apakah sudah sesuai dengan syariah, orientasi yaitu dalam 

meraih keuntungan BMT Al-Ittihad tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi 

menggunakana sistem margin, motivasi mardhatila yaitu BMT Al-Ittihad 

memberikan motivasi kepada karyawan setiap paginya, dan strategi syariah yaitu 

menggunakan produk produk syariah seperti murhabaha, mudhorabah, musyarakah.  

 



101 

 

 101  
 

B. Saran 

1. Bagi BMT Al-Ittihad 

Pada dasarnya BMT Al-Ittihad sudah sangat bagus dalam menerapkan 

manajemen strategik syariah. Hal terbsebut dapat dilihat dari proses tahapan 

manajemen strategik syariah yang bagus. Oleh karena itu diharapkan BMT Al-

Ittihad dapat senantiasa menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam 

melaksanakan proses manajemens trategik. Diharapkan kedepannya BMT Al-

Ittihad dapat melakukan investasi dibidang teknologi keuangan dan teknologi 

informasi manajemen yang berbasis syariah, agar prisnsip syariah dapat diterapkan 

secara seutuhnya. Dan juga mengadakan kajian kajian rutin tentang ekonomi 

syariah untuk menambah wawasan dan ilmu yang kemudian bisa diterapkan guna 

untuk menegmbangka BMT berbasis syariah. 

  



 

 

 100  
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

AB. Susato, Manajemen Strategi Kompreshif Untuk Mahasiswa Dan Praktisi,(Jakarta: 

Erlangga, 2014) 

Abdul Halim Usman, Manajemen Strategi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim 2015)  

Abu bakar jabir al-jazari, tafsir al aishar, (jakrta: darun sunnah, 2016) 

Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2013) 

Al-Qur’an Terjemah Departemen Agama Replublik Indonesia  

Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengentar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) 

Andri Soemitra,  Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 

2009) 

 Crown Dirgantoro, manajemen Strategi Konsep, Kasus, Dan Implementasi, (Jakarta: Pt. 

Grasindo, 2004) 

 
Fred R. David, Managemen Strategi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) 

 
Fred R. David, Manajemen Strategi, Edidi Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Indeks 

Kelompok Gramedia, 2004) Edisi 12 

 
Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep  Edisi 12, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) 

 
Geoge, John B,  Kebijakan Dan Strategi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 1997)  

 

 

 

 

 



 

 

 101  
 

https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/78/743361/riau-miliki-2.967-koperasi-aktif-

1.125-terancam-dibubarkan di akses pada tanggal 08 juli 2019 pada pukul 16:04 

WIB 

https://media.neliti.com/media/publications/240205-kontribusi-baitul-maal-wat-tamwil-

bmt-te-bb126b45.pdf dikases pada senin 08 juli 2019 pukul 15:18 WIB 

Hunger. J David Diterjemah Oleh Julianto Agung, Manajemen Startegis, (Yogjakarta: 

Andi, 2003)  

Husaini Usman, Manajemen Teori Praktek Dan Riset Pendidikan,(Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2014) 

Husein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Pt. Rajawali 

Pers, 2009), Ed. 2  

Irene Diana Sari Wijayanti, Manajemen, (Jogjakarta:Mitra Cendikia Press, 2008) 

Irham fahmi, Manajemen Strategi Teori Dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta CV, 2014) 

John Suprihanti, Manajemen, (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2014) 

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Galia Indonesia,  2002) 

Malayu S.P Hasibuan, manajemen dasar dasar, pengertian dan masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), Cet. 10 

Manajemen Strategis Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Wat Tamwil Syariah 

Sejahtra, (Surakarta; Stain Surakarta 2011)  

 

 

https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/78/743361/riau-miliki-2.967-koperasi-aktif-1.125-terancam-dibubarkan
https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/78/743361/riau-miliki-2.967-koperasi-aktif-1.125-terancam-dibubarkan
https://media.neliti.com/media/publications/240205-kontribusi-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-te-bb126b45.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240205-kontribusi-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-te-bb126b45.pdf


 

 

 102  
 

 
Mudraj Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?, (Jakarta: 

Erlangga, 2005) 

 
Mulyaningrum, Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah, Seminar on Islamic Finance Theme: Opportunity and Challenge on 

Islamic Finance, 2009  

Novita Dewi Masyitoh, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan 

Baitul Maal Wat  Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2 Oktober 

2014Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, 

(Yogyajarta: Penerbitan Ekonisia 2012)  

 
Nurul Huda.Dkk, Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016)  

 
Rahman Rahim.Enny Radjab, Manajemen Strategi, (Makasar: LPP Universitas 

Muhamadiyah Makasar, 2016) 

 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006) Cet. Ke-13  

 
Supriyono, Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta: Bpff Yogyakarta, 

2008) , Cet. 2   

 
Syeikh ahmad syakir, mukhtashar tafsir ibnu katsir (jilid 1), (jakarta: Darun sunnah press, 

2017)  

 
Taufiqurokhman, Manajemen Strategik, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Prof.Dr Moestopo Beragama, 2016)  



 

 

 103  
 

 
Terry Geroge, Lelie W.Rue, Dasar-Dasar Manajemen Cet. 11 (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 

2010)  

  Usman Efendi, Asas-Asas Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 

 
 Wawancara dengan ibu ainul sebagai costumer servise  BMT Al-Ittihad kantor pusat 

Pekanbaru, 4 april 2019 

 
Wawancara dengan pak indra sebagai manajer BMT Al-Ittihad kantor pusat Pekanbaru, 4 

april 2019 

 
Wawancara dengan pak Martin sebagai kabag pembiyaan  BMT Al-Ittihad kantor pusat 

Pekanbaru, 3 april 2019 

 
Wawancara dengan pak martin sebagai kabag pembiyaan BMT Al-Ittihad kantor pusat 

pekanbaru, 24 november 2018 

 
Wiliam, Manajemen Strategi Dan Kebijakan Perusahaan Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 

1988),  

  



 

 

 104  
 

 



 

 

 105  
 

 



 

 

 106  
 

 



 

 

 107  
 

 



 

 

 108  
 



 

 

 109  
 



 

 

 110  
 



 

 

 111  
 



 

 

 112  
 

  



 

 

 113  
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

ULFA  ADILIA AMALIA, anak kedua dari lima 

bersaudara dari pasangan bahagia ayahanda M. Amin dan ibu 

Rosnidar. Peneliti lahir di Tanjung Pinang, 23 Maret 1997. Pada 

tahun 2009 peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 001 di 

Batam, Kepulauan Riau. 

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, penulis 

melanjutkan pendidikan ke PONPES Darel Hikmah Pekanbaru dan selesai tahun 2013, 

kemudian penulis melanjutkan kembali Madrasa Alyah di PONPES Darel Hikmah 

Pekanbaru dan selesai pada tahun 2015.  

 Pada bulan November 2018 penulis melaksanakan penelitian dengan judul 

“MANAJEMEN STRATEGI BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PESISIR DALAM 

MENGHADAPI PESAING DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM ” di bawah bimbingan 

Bapak Ahmad Hamdalah, M.E,Sy  Alhamdulillah pada tanggal 26 Septembe 2019 , 

berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum, penulis dinyatakan 

“LULUS“ dengan predikat ”memuaskan” dan berhak mendapat Gelar Sarjana Ekonomi 

(SE). 

 


