
 
 

1 
 

MANAJEMEN STRATEGI KSPPS BMT BINA IHSANUL 

FIKRI YOGYAKARTA PERSPEKTIF SYARI’AH 

 

ROSI LENDRA 

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam 

Indonesia, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 

Rosilendra918@gmail.com 

Abstrak 

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial 

yang menentukkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis 

meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan 

evaluasi dan pengendalian. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha 

mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT 

merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena 

lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). Penelitian ini 

dilakukan guna menganalisis manajemen strategi KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri 

menggunakan perspektif syari’ah, dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa manajemen strategis 

KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta perspektif syariah sebagai berikut :  

proses manajemen strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT BIF setiap tahun 

selalu diperbarui dengan melihat aspek yang sesuai kebutuhan dan perkembangan 

perusahaan jangka panjang. Dilihat dari pangamatan lingkungan yang diperbarui 

setiap tahunnya dengan melihat aspek ekonomi, sosial, dan pasar dan persaingan. 

Lingkungan internalnya dilihat dari struktur yang tidak ada perubahan, palayanan 
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yang memuaskan, dan budaya organisasi yang islami.  Perumusan strategi 

dilakukan secara bersamaan yakni melalui usulan-usulan dan diskusi secara 

bersamaan. Implementasi strategi disesuaikan dengan misi yang telah ditetapkan 

pada awal rencana kerja yakni seperti pengembangan program yang lebih matang 

dan SOP mengikuti perkembangan perusahaan. Sedangkan untuk evaluasi KSPPS 

BMT Bina Ihsanul Fikri sendiri dilakukan bulanan dan setiap tahunya disertai 

dengan RAT. KSPPS BMT BIF dalam pelaksanaan manajemen strateginya telah 

menerapkan prinsip syari’ah hal ini ketahui dengan terlaksananya empat aspek yang 

berpengaruh yakni aspek tauhid, orientasi, motivasi, dan strategi syari’ah. 

Kata kunci : KSPPS BMT BIF, Manajemen Strategi, Manajemen Strategi Islami. 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang 

kaya dan letak geografi yang sangat strategis berada di persimpangan lalu lintas 

perdagangan dunia. Jika dikelola dengan baik Indonesia akan menjadi negara 

dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sayangnya hal itu masih jauh dari 

kenyataan. Kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana. Sedikit orang memiliki 

banyak kekayaan dan banyak orang memiliki sedikit kekayaan. 

Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan ekonomi yang 

tidak berpihak kepada rakyat dan menempatkannya hanya sebagai sasaran pasar 

(marketing target). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan 

kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat 

menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Pemberlakuan 

ekonomi sistem riba juga telah melahirkan ketidak adilan di masyarakat dan 

keraguan di kalangan ummat Islam yang ingin tetap menjaga kesuciannya. 

Dalam kondisi yang demikian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga 

keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi 

masyarakat kelas bawah. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan 

memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat 

rentenir, dan  pada prinsip syariah. Geraknya yang gesit, dikelola oleh tenaga-
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tenaga muda yang progresif dan inovatif, serta pelayanannya yang berorientasi 

kepada kepuasaan pelanggan membuat BMT cepat populer di masyarakat. 

BMT (baitul maal wat tamwil) pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang 

keuangan. Di samping itu, BMT juga merupakan organisasi bisnis yang juga 

berperan dalam bidang sosial seperti meningkatkan kesejahteraan kaum
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miskin (dhuafa’), pra sejahtera dan mengurangi kesenjangan antara kaum kaya 

(aghniya’) dengan miskin (dhuafa’), yang bergerak sesuai dengan prinsip 

ekonomi Syariah dan memegang teguh petunjuk-petunjuk bermuamalah secara 

Islam, tidak mengenal Riba mulai dari niat, akad hingga proses yang akuntabel.  

Keberadaan BMT juga merupakan usaha untuk mengentaskan 

kemiskinan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan keadaan zaman 

yang terus berubah yang berbanding lurus dengan besarnya volume kemiskinan, 

maka mengubah kondisi umat tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, 

melainkan memerlukan waktu yang relatif panjang.  

Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan 

landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika 

dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki 

misi komersial (Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh 

karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari 

yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, 

namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan 

dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga 

berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus 

mendapatkan sertifikat dari PINBUK2 dan PINBUK harus mendapatkan 

pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya 

Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan 

Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-

BI). Menurut Novita Dewi Masyithoh1 (2014 ) status badan hukum BMT dapat 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : BMT yang berbadan hukum 

koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan 

pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan 

oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementrian 

Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota 
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dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di 

tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.  

BMT yang berbadan hukum yayasan dan tunduk pada Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan, dan BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 

Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum 

BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau 

perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang 

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah 

Kementrian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, 

maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang 

dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya apabila mengembangkan 

usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank 

dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Permasalahan transfromasi  

lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari 1 kabupaten/kota 

memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian 

dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.  

Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina 

oleh tiga kementrian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian 

Koperasi dan UKM dan Kementrian Dalam Negeri, sebagaimana nota 

kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementrian tersebut. 

Sebagai sebuah aqidah, Islam sudah diyakini kebenarannya ratusan 

tahun yang lalu, tetapi Islam sebagai syari’ah, pelaksanaannya masih sebatas 

pada ibadah ritual dan belum menyentuh aspek ekonomi. Oleh karenanya, untuk 

menjadikan perilaku ekonomi yang bernilai syari’ah, membutuhkan waktu yang 

maksimal.  Atas dasar prinsip ini maka calon pengelola dan pengurus BMT 
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harus mampu berfikir dan bertindak obyektif dalam rencana pendirian BMT. 

(Oja, 2016) 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Bina 

Ihsanul Fikri merupakan lembaga keuangan  dengan pola bagi hasil yang 

didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. Didirikan pada tahun 1996 di 

Gedongkuning Yogyakarta. KSPPS BMT BIF didirikan karena banyaknya 

usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat 

yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan 

dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi 

dakwah belum terasa sempurna Keprihatinan ini mendorong niat kami untuk 

segera meralisasikan berdirinya KSPPS BMT BIF. Pada prinsipnya usaha 

KSPPS BMT BIF dibagi menjadi dua yakni Biatul Maal (usaha sosial) dan 

Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana 

Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. 

Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi 

produktif dan bea siswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam 

pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi 

penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit 

kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil. 

Selain aset yang meningkat dari tahun ke tahun KSPPS BMT BIF 

Yogyakarta mengalami perkembangan yang sangat singnifikan dengan 

didirikanya cabang-cabang dikota-kota besar di pulau jawa dan dibantu dengan 

adanya Kantor Cabang pembantu (KCP). Dengan adanya cabang ini 

menandakan KSPPS BMT BIF Yogyakarta banyak diminati oleh masyarakat. 

KSPPS BMT BIF Yogyakarta memiliki satu kantor pusat dan 10 kantor cabang 

di Yogyakarta.  
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Berdasrkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merasa 

teratrik untuk melakukan penelitian dengan judul “MANAJEMEN 

STRATEGI KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI 

YOGYAKARTA PERSPEKTIF SYARI’AH”. 

B. Kerangka Teori 

Jurnal yang di tulis oleh Dwi Harmoyo (2012) dengan judul  

Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Mikro Syariah (KJKS) Studi 

Kasus di Baitul Mal Wat tamwil (BMT) Syariah Sejahtera Boyolali bahwa 

dengan mengadakan analisis lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan 

eksternal baik umum maupun industri dan lingkungan internal maka dapat 

diketahui kekuatan (strenght) , kelemahan (weaknes), peluang (opportunity) 

dan ancaman (threats) perusahaan. Selanjutnya dengan menganalisis SWOT 

(SWOT analysis)  maka dapat memberikan arah bagi manajemen dalam 

menentukan strategi yang tepat untuk perusahaan. Dari analisis SWOT di atas 

dapat, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan beberapa alternatif strategi 

yakni strategi korporat dan strategi bisnis KJKS BMT Syariah Sejahtera. 

Adapun strategi korporat yang diambil adalah mengimplementasikan strategi 

pertumbuhan (Growth Strategy).  

Dengan strategi ini sangat dimungkinkan KJKS BMT Syariah 

Sejahtera untuk melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih 

kemajuan secara maksimal. Sedangkan strategi bisnis yang dapat dilakukan 

oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera adalah “Focus” atau fokus. Strategi ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan dengan demikian akan mampu 

melayani target strategisnya yang sempit secara lebih efektif dan efisien 

ketimbang pesaing yang bersaing lebih luas. Sebagai akibatnya perusahaan 

akan mencapai diferensiasi karena mampu memenuhi kebutuhan target 

tertentu dengan lebih baik, atau mencapai biaya yang lebih rendah dalam 

melayani target ini, atau bahkan mencapai kedua-duanya. (Harmoyo, 2012, 

hal. 299-317) 
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Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu. BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan 

sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Bmt 

merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal 

karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). 

Dalam diskursus ekonomi islam, BMT dapat pula dikatagorikan engan 

koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, 

mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT 

dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi ummat yang dibentuk dari, 

oleh dan untuk mayarakat. 

Manajemen strategi syariah adalah rangkaian proses aktivitas 

menejemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan 

evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan 

pencapaian tujuan organisasi duniawi hingga ukhrawi. Sebagai sebuah proses 

islami, manajemen strategi syariah memiliki empat karakter khas yang 

membedakannya dengan manajemen strategis konvensional. 

keempatnya adalah karakter yang ditinjau dari aspek-aspek sebagai 

berikut : azas, orientasi, motivasi, dan strategi itu sendiri.  

Dalam menetapkan visi, misi dan tujuannya, perusahaan yang 

menerapkan manajemen strategi syariah harus berlandaskan pada azas tauhid, 

orientasinya harus duniawi hingga ukhrawi, dan motivasinya mengharapkan 

keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Demikian juga dalam penyusunan 

formulasi strategi dan implementasinnya harus menerapkan strategi-strategi 

yang mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah islami, yaitu tidak 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist, dengan mngedepankan aturan 

halal dan haram, pahala dan dosa, kerjasama  bagi hasil yang menguntungkan 
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semua pihak, tidak serakah dan merugikan pihak lain.dalam manajemen 

strategi syariah, strategi yang dipilih dan diharapkan, diyakini akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih bermaslahat, lebih mulia dan lebih 

menentramkan bagi pelaku usaha. (Usman, 2015, hal. 62)  

C. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT bina ihsanul fikri  

yogyakarta.  Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam hal ini adalah 

pimpinan, kepela bagian, karyawan, dan nasabah KSPPS BMT bina ihsanul 

fikri yogyakarta. Sebagai obyek penelitiannya adalah manajemen strategi 

KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam perspektif syariah. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alami (natural setting), pada laboratorium dengan 

metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, 

diskusi, dijalan dan lai-lain. Bila dilihat dari sumber datanya maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber skunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutya 

bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. 

(Sugiono, 2017, hal. 104-105) 

D. Pembahasan 

Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Bina 

Ihsanul Fikri merupakan lembaga syari’ah yang menitik beratkan pada 

pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan pada tahun 1996 di daerah 

Gedong Kuning Yogyakarta. Munculnya ide untuk mendirikan KSPPS BMT 

Bina Ihsanul Fikri ini karena melihat banyak pengusaha kecil yang berpotensi 
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tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga selama ini dakwah Islam 

belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali 

kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku 

bunganya sangat besar dan juga merupakan praktek riba serta sangat 

memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga 

tambahan dari dana yang dipinjam. Keprihatinan ini mendorong untuk 

berdirinya KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri. (KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri, 

2018) 

Adapun manajemenstrategi yang berada di  

1. Proses manajemen strategi 

a. Analisis lingkungan  

Sebagaimana halnya dalam konsep manajemen strategi 

konvensional, dalam konsep manajemen strategi syariah (MMS) 

dilakukan juga analisisis lingkungan dalam rangka penyusuan 

strategi syariah. Analisis lingkungan adalah proses dimana 

perusahaan monitor lingkungannya yang terdiri dari lingkungan 

eksternal dan lingkungan internal. Dengan memonitor faktor-faktor 

lingkungan tersebut perusahaan dapat menelusuri kesempatan-

kesempatan dan tantangan untuk menentukan sifat, fungsi, dan 

keterkaitannya. (Usman, 2015) 

1) Lingkungan eksternal  

Eksistensi sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh faktor-

faktor lingkungan yang saling berinteraksi antara satu dengan 

yang lain, sehingga dalam penyusunan strategi perusahaan 

perlu dilakukan analisis lingkungan makro yaitu melalui 

peninjauan beberapa faktor berikut yaitu : ekonomi, pasar 

dan persaingan serta sosial. (Usman, 2015) 

a) Ekonomi  

ekonomi nasional. Sudah saatnya umat islam 

mendukung penuh kebangkitan sistem ekonomi syariah 
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dan memprioritaskan sepenuhnya perbankan syariah 

atau lembaga syariah yang kini suah tumbuh pesat di 

Inonesia bahkan di dunia dengan adanya bank-bank 

umum syariah atau uni-unit syariah dihampir semua 

bank konvensional. 

Hal ini membuktikan bahwa perekonomian KSPPS 

BMT BIF ini semakin hari semakin berkembang dimana 

sepenuhnya masyarakat sangat percaya kepada KSPPS 

BMT BIF. Dalam hal ini juga KSPPS BMT BIF harus 

bisa menjaga Amanah yang telah diberikan oleh 

masyarakat sehingga nanti tidak serta merta hanya 

mendapatkan keuntungan duniawi tetapi juga 

mendapatkan keuntungan akhirat dan meraih ridho 

Allah SWT.  

b) Pasar dan persaingan 

Sedangkan untuk analisis lingkungan pasar dan 

persaingan sangat menentukan apakah perusahaan akan 

tetap dalam bisnisnya sekarang dan strategi apa yang 

diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. KSPPS 

BMT BIF sendiri terus mengantisipasi lingkungan 

persaingan ini karena rivalitas antara perusahaan disuatu 

industri mengarah kepersaingan yang lebih tajam dalam 

bidang harga, kualitas pelayanan dan fakto-faktor 

lainnya. 

Dalam hal ini BMT BIF mengantisipasinya dengan 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera 

beralih kepada pasar dan warung dimana herga dipasar 

dan warung lebih terjangkangkau dibandingkan dengan 

minimarket. Selain memberikan sosialisasi KSPPS 

BMT BIF juga menerapkan prinsip adil karena dalam 
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bekerja prinsip adil ini sangat dibutuhkan baik oleh 

Internal maupun Eksternal. 

Menurut ibu Istiani kami menerapkan prinsip keadilan 

dalam bekerja sehingga timbul rasa percaya dan salaing 

pengertian. (Istiani, 2018)  

c) Sosial  

Seperti halnya faktor lingkungan lainya, lingkungan 

sosial juga mempengaruhi kesempatan dan tantangan 

yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan dan penyusunan strategi.  

Lingkungan sosial ini memang menjadi perhatian 

penting BMT BIF sebagai perusahaan yang didirikan 

dengan misi syariahnya yang tidak terlepas dari 

kepentingan sosial kemasyarakatan, sehingga faktor 

kemaslahatan umat menjadi salah satu faktor lingkungan 

disamping aspek bisnis dan komersialnya. Unit sosial 

KSPPS BMT BIF yakni Baitu Maal Indonesia (BMI), 

Pondok Pesantren-Panti Asuhan Al Amin-

Muhammadiyah, dan Pesantren Wirausaha Al Maun. 

2) Lingkungan Internal 

Untuk lingkungan internalnya KSPPS BMT BIF 

mengutamakan etika dalam pelayanan semisalnya marketing 

BMT BIF datang langsung kenasabah itu sendiri ataupun 

nasabah datang ke BMT BIF.  

Pihak KSPPS BMT BIF harus bisa menjaga penampilan, 

bertuturkata baik, dan ramah kepada nasabah serta harus 

produktif dalam segala hal. Seperti, produktif dalam 

berbicara dan bekerja. 

Menurut bapak Kusmantoro BMT BIF memberikan 

pelayanan kepada kita sangat baik dimana ketika kita masuk 
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BMT BIF satpam nya memberikan salam dan juga sabar 

dalam melayani kita...” (Kusmantoro, 2018). 

Budaya organisasi menggambarkan sistem sosial yang 

berlaku dalam sebuah perusahaan yang merangkum aspek-

aspek kekuasaan atau kepemimpinan, nilai, norma dan 

penghargaan. Budaya kerja KSPPS BMT BIF adalah kunci 

keberhasilan dan menguatkan kemampuan perusahaan. 

Budaya kerja KSPPS BMT BIF sendiri mengutamakan 

budaya kerja yang islami dan mencontoh yang diajarkan oleh 

Rosulullah SAW seperti perkataan yang baik, jujur, 

istiqamah, dan amanah.  

b. Perumusan strategi  

Setelah melakukan analisis lingkungan dan analisis syariah 

maka KSPPS BMT BIF dapat memastikan kekuatan dan 

kelemahan internal perusahaan, peluang dan ancaman dari 

eksternal perusahaan dan bagaimana pola persaingan yang 

terjadi disetiap unit bisnis perusahaan serta memungkinkan 

bisnis yang dapat di tempuh.  

Perumusan Strategi KSPPS BMT BIF tidak hanya 

mementingkan diri sendiri melainkan tolong menolong sesama 

pekerja serta mencari ridho Allah dalam bekerja 

c. Implementasi strategi  

Setelah perusahaan  merumuskan strategi maka tahapan 

berikutnya adalah implementasi keseluruhan proses strategi. 

Tidak ada artinya perumusan strategi yang telah disusun 

apabilah tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam 

pelaksanaanya KSPPS BMT BIF melaksanakan sesuai dengan 

aspek azas tauhid, orientasi, motivasi dan strategi. Dari aspek 

tauhid KSPPS BMT BIF mengadakan rutinitas pengajian, sholat 

5 waktu untuk meningkatkan kualitas keimanan. Sedangkan 

orientasinya yakni dalam penerapan kerjanya KSPPS BMT BIF 
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meningkatkan pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja 

sekarang dan yang akan datang. Usaha ini dilakukan untuk 

menciptakan SDM yang berkualitas prima dan berakhlakul 

Kharimah. KSPPS BMT BIF juga melaksanakan pembayaran 

zakat untuk memenuhi ukhrawi. sehingga tercapainya tujuan 

duniawi dan ukhrawi. Sedangkan motivasinya yakni tolong 

menolong dalam merumuskan strategi secara bersama serta 

mencari Ridho Allah SWT.    

KSPPS BMT BIF dalam strateginya berusaha untuk 

menciptakan perencanaan dengan tujuan yang harapanya untuk 

mencapai suatu keberhasilan dan dimana sudah menjadi 

sunatullah bahwa apapun yang sudah kita rencanakan berhasil 

atau tidak berhasilnya kita hanya berserah kepada Allah SWT.  

Untuk mengembangkan implementasi strategi maka BMT BIF 

melakukan tindakan yakni melalui pengembangan program : 

1) Program  

Berdasarkan pada tinjauan kerjanya, maka program BMT 

BIF harus terlaksana sesuai yang telah di rencanakan 

sehingga dapat  mencapai kemajuan terus menerus melalui 

inovasi-inovasi yang baru dimana seiring berkembangnya 

lingkungan dan kebutuhan masyarakat.  

Dalam hal ini BMT BIF harus  menggunakan desain yang 

matang guna memastikan capaian program dan 

mengantisipasi berbagai perubahan eksternal yang 

mungkin terjadi pada waktu pelaksanaanya. BMT BIF 

sendiri dalam pengembangan programnya melalui 

sosialisasi ke sekolahan, ke toko-toko dan juga pasar. 

Dalam pengembangan program ini yang terpenting adalah 

kita dapat mempromosikan produk kita sesuai dengan 

rencana.”...menurut bapak Taufik Kuncoro kita 

mempromosikan produk yang terdapat dalam BMT BIF 
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misalnya kita datang toko serta mempererat silaturahim 

dengan nasabah” 

KSPPS BMT BIF dalam pengembangan program juga 

membangun komunikasi bisnis yanga baik, memperbanyak 

silaturahim dan menjaga hubungan yang baik dengan nasabah 

baik sebelum dan sesuda menjadi nasabah atau anggota.  

d. Evaluasi dan pengendalian  

Tahapan terakhirnya yang sangat penting dalam konsep 

manajemen strategi syariah evaluasi dan pengendalian strategi. 

BMT BIF sendiri melakukan evaluasi setiap bulan, setiap tahun 

dan sekalagus bersama dengan rapat anggota tahunan (RAT). 

Dengan adanya evaluasi evaluasi tersebut akan ditemukan 

cabang-cabang mana saja yang dalam katagori sehat dan tidak 

sehat dan juga langkah-langkah apa saja yang bisa bertahan 

hingga mampu berekspansi kedaerah-daerah lain. Selanjutnya 

kami menambahkan metode pengukuran kinerja manejemen 

dengan tolak ukur syariah. Pengukuran ini untuk mengetahui 

sejauh mana perusahaan melibatkan tuhan dalam mengelola 

perusahaan dengan suatu keyakinan ubudiyah disertai 

kesadaran insaniyah dalam bekerja, sehingga orientasi 

perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga 

benefit ukhrawi, dengan motivasi mardhatillah (mengharap 

pahala dan keridhaan Allah SWT. 

E. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : Manajemen strategi KSPPS BMT Bina 

Ihsanul Fikri yogyakarta perspektif syariah, yaitu proses manajemen strategi 

yang diterapkan oleh KSPPS BMT BIF disetiap tahunnya selalu diperbaharui 

dengan melihat aspek-aspek yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan perusahaan untuk jangka panjang. Dilihat dari segi 

pengamatan lingkungan secara eksternal selalu diperbaharui setiap tahun 
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dengan melihat aspek-aspek yang mempengaruhi yaitu aspek ekonomi, sosial 

dan pasar dan persaingan. Sedangkan dari pengamatan lingkungan internal 

dilihat dari struktur nya tidak ada perubahan, pelayanan yang diberikan sangat 

memuskan nasabah. Sedangaknkan budaya kerja yang diterapkan oleh KSPPS 

BMT BIF yakni budaya kerja yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW, seperti 

budaya kerja tepat waktu dan prilaku akhlakul kharimah. dan SDM yang 

dimiliki sudah mencukupi tidak adanya ketimpangan jobdesk.  Perumusan 

strategi dilakukan secara bersamaan yakni melalui usulan-usulan dan diskusi 

secara bersamaan. Implementasi strategi disesuaikan dengan misi yang telah 

ditetapkan pada awal rencana kerja yakni seperti pengembangan program 

yang lebih matang dan SOP mengikuti perkembangan perusahaan. Sedang kan 

untuk evaluasi KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri sendir dilakukan bulanan dan 

setiap tahunya disertai dengan RAT.  

KSPPS BMT BIF dalam pelaksanaan manajemen strateginya telah 

menerapkan prinsip syari’ah hal ini ketahui dengan terlaksananya empat aspek 

yang berpengaruh yakni aspek tauhid, orientasi, motivasi, dan strategi 

syari’ah. Dalam menjalankan visi, misi dan tujuannya, KSPPS BMT BIF 

menerapkan manajemen strategi syari’ah berlandaskan azas tauhid, 

orientasinya yaitu duniawi dan ukhrawi, dan motivasi. 
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