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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

Beberapa karya ilmiah yang mendukung dan berkaitan dengan judul 

peneliltian yang dilakukan oleh penyusun baik berupa dalam bentuk skripsi, 

tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang 

dilakukan oleh penyusun yaitu dengan menggali apa yang sudah 

dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan mengkaji lebih lanjut serta 

mengambil kesimpulan dari penelitian- penelitian tersebut. Diantara karya 

ilmiyah tersebut adalah : 

Jurnal ilmiah yang tulis oleh Muhammad Nital Muna yang berjudul 

(Implementasi Manajemen Strategik Syri’ah di BMT Amanah Umma) 

menyimpulkan bahwa Pengelolaan karyawan yang dilakukan BMT 

Amanah Ummah dalam proses implementasi strategi yaitu dengan cara 

pemberian gaji yang sesuai dengan UMR, adanya insentif dan tunjangan, 

jenjang karir dan promosi jabatan. Dalam hal ini BMT Amanah Ummah 

berfokus pada pengembangan kapabilitas dan kemampuan kinerja 

karyawan, oleh karena itu BMT Amanah Ummah sering mengadakan 

seminar, workshop, coaching, dan juga outbound. BMT Amanah Ummah 

juga rutin mengadakan kajian-kajian Islam untuk para karyawan agar akhlak 

dan perilaku para karyawan senantiasa dapat berpedoman pada AlQur’an. 

Sedangkan dalam evaluasi strategi yang dilakukan BMT Amanah Ummah 

adalah dengan cara rapat dan musyawarah oleh para pengurus dan para staff 

berdasarkan hasil kinerja karyawan, kinerja keuangan, dan kinerja 

pemasaran. Hasil evaluasi yang telah dilakukan harus transparan agar para 

pengurus, staff, dan karyawan dapat mengetahui hasil kinerjanya 

masingmasing. Evaluasi strategi yang dilakukan BMT Amanah Ummah 

yaitu setiap akhir bulan, tiap enam bulan, dan tiap akhir tahun.  
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Evaluasi strategi sendiri menentukan anggaran-anggaran kedepan, 

mengkoreksi kekurangan internal dan mencari peluang-peluang pasar, dan 

juga mengubah strategi dan visi apabila diperlukan. (Muna, 2015, hal. 1052-

1070) 

Jurnal yang di tulis oleh Nawirah (2014) yang berjudul Penerapan 

Sistem Manajemen Strategi Berbasis Balance Scorecard pada organisasi 

sektor publik menyimpulkan bahwa Balanced Scorecard adalah sebuah cara 

pandang baru bagaimana suatu organisasi akan dapat lebih baik lagi 

dikelola. Balanced scorecard merupakan bagian dari sistem manajemen 

strategis, yang perlu dirumuskan oleh setiap organisasi, agar dapat mencapai 

visi dan misinya secara efektif. Balanced scorecard memberikan prosedur 

bagaimana tujuan organisasi dirinci ke dalam sasaran-sasaran dalam 

berbagai perspektif secara lengkap, dengan ukuran-ukuran yang jelas. 

Balanced scorecard merupakan mekanisme untuk membuat organisasi, 

termasuk organisasi pemerintah, berfokus pada strategi, karena penerapan 

balanced scorecard memungkinkan semua unit dalam organisasi 

memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanan strategi organisasi. 

Balanced scorecard dapat digunakan pada organisasi publik setelah 

dilakukan modifikasi dari konsep balanced scorecard yang awalnya 

ditujukan bagi organisasi bisnis. Modifikasi tersebut antara lain adalah 

dalam hal misi organisasi publik, sehingga tujuan utama suatu organisasi 

publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Bagian lain yang perlu dimodifikasi adalah posisi antara 

perspektif financial dan perspektif pelanggan. Selanjutnya perspektif 

customers diubah menjadi perspektif customers and stakeholders dan 

perspektif learning and growth menjadi perspektif employess and 

organization capacity. (Nawirah, 2014) 

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 
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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) 

Nurmasyitah, Murniati AR, dan Nasir Usman (2015) yang berjudul 

Implementasai Manajemen Stratejik dalam Meningkatkan Kinerja guru 

pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 LHOKSEUMAWE. 

Menyimpulkan bahwa Prosedur peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 3 

Lhokseumawe dilakukan sesuai dengan aturan kerja sebagaimana 

tercantum dalam aturan pengelolaan pendidikan yang diikuti oleh seluruh 

kabupaten/kota di Aceh. Strategi peningkatan kinerja guru SMK Negeri 3 

Lhokseumawe dalam implementasi manajemen strategik dilakukan secara 

bertahap dan mengikuti situasi perkembangan manajemen sebagaimana 

diinginkan oleh keadaan dan waktu. Hambatan kepala sekolah dalam 

strategi peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 3 Lhokseumawe antara 
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lain kurang melibatkan upaya-upaya yang bertujuan mentransformasi 

tujuan strategik ke dalam aksi dalam bentuk penyelenggaraan program 

sekolah, sehingga bentuk pelaksaan program pendidikan berlangsung secara 

dengan kurang pengawasan. (Murmasyitah, mei 2015, hal. 159-168) 

Hubertus Oja (2016) yang berjudul Penerapan manajemen strategi 

dalam mewujudkan kinerja organisasi sektor publik mengatakan 

Keberadaan organisasi sektor publik tidak terlepas dari misi tertentu, 

bahkan faktor ktitis kesuksesan organisasi sektor publik sangat ditentukan 

oleh bagaimana mereka mencapai misi yang diembannya. Pengukuran 

kinerja membawa banyak dampak positif dalam organisasi sektor publik, 

yang pada akhirnya membawa implikasi pada penguatan manajemen 

strategis yaitu: membawa ke arah transparansi, merupakan insentif bagi 

output, serta merupakan cara yang elegan untuk menciptakan akuntabilitas.  

Namun demikian juga tidak dapat dihindarkan bahwa pengukuran 

kinerja organisasi pada sisi lain dapat menimbulkan sejumlah dampak yang 

bersifat negatif, yaitu diantaranya mendorong adanya game playing, 

menambah birokrasi internal, menghalangi inovasi, menghalangi ambisi, 

mematikan profesionalisme, dan mematikan sistem pertanggungjawaban. 

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan oleh organisasi publik karena 

dapat membantu meningkatkan kualitas alokasi sumberdaya dan keputusan 

manajerial lain, dapat memfasilitasi manajemen berdasarkan data dan fakta 

untuk masa depan dengan menyediakan dasar perencanaan, serta memonitor 

dan melakukan kontrol terhadap perencanaan. Selain hal tersebut, 

pengukuran kinerja juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas 

dengan membuat pertanggungjawaban yang bersifat eksplisit dan 

menyediakan bukti keberhasilan atau kegagalan, serta mampu menyediakan 

dasar sistematis untuk menilai dan memotivasi staf. (Oja, 2016) 

Siti Aminah Chaniago (2014) yang berjudul Perumusan Manajemen 

Strategi Pemberdayaan Zakat menyimpulkan Salah satu persoalan utama 

yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah 

kemiskinan terutama sekali di Indonesia.  Dengan jalan memberdayakan 
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lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua 

hal yang menyebabkan kemiskinan. Yang menjadi perhatian bagi lembaga 

pengelola zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut dapat diberdaya-

gunakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada 

khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting 

agar zakat tidak hanya sekedar menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa 

sasaran penyaluran yang jelas. Strategi yang diambil saat ini bagi organisasi 

atau lembaga merupakan titik tumpu bagi pergerakan organisasi 

selanjutnya. Lewat analisis SWOT akan memahami apa dan bagaimana 

organisasi, serta bagaimana cara menggerakannya. SWOT sangatlah efesien 

dan dapat digunakan untuk bentuk organisasi apa saja. Yang dibutuhkan 

hanyalah keterbukaan terhadap berbagai informasi untuk didiagnosis. 

Dengan memahami analisis SWOT, organisasi akan menjadi terbuka serta 

merta menciptakan budaya kerja yang efektif bagi keseluruan aktivitas 

organisasi. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang mengenal dirinya 

dan mengetahui kemana ia akan melangkah. (Chaniago, juni 2014)   

Ferry Andika (2012) yang berjudul Analisa Strategi Marketing Cafe 

Dalam Meningkatkan Konsumen Menurut Perspektif Islam menyimpulkan 

Berdasarkan hasil analisa di lapangan terkait implementasi strategi 

marketing Gumati Cafe dalam meningkatkan konsumennya, penulis dapat 

mengambil kesimpulan yang disesuaikan dengan perumusan masalah, 

diantaranya: Bahwa Gumati Café sebagai salah satu unit bisnis kuliner di 

Kota Bogor dalam bisnisnya menggunakan strategi marketing mix dengan 

menggunakan konsep 5P (product, price, promotion, place and pelayanan). 

Dalam implementasinya Gumati Café menggunakan konsep marketing mix 

yakni 5P tersebut berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw 

sebagai entrepreneur muslim. Artinya filosofi bisnis yang dibangun oleh 

owner berdasarkan bisnis syariah yang berorientasikan profit dan 

keberkahan, walaupun tidak menggunakan label syariah pada penamaan 

bisnisnya. Hal ini dibuktikan dalam bentuk upaya-upaya strategi yang 

dilakukan Gumati Cafe walaupun owner menyadari masih adanya 
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fleksibilitas serta belum secara menyeluruh pengaplikasiannya. (Andika, 

maret 2012) 

Erna Rustiana (2016) yang berjudul Analisis Manajemen Strategi Pada 

PT PLN (Persero) Studi Kasus UPJ Garut Kota – Kabupaten Garut 

menyimpulkan PT. PLN (Persero) khususnya UPJ Garut Kota 

melaksanakan operasional dan pelayanannya lebih maksimal dan 

profesional sehingga pelanggan atau masyarakat sebagai konsumen dapat 

menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan 

pelayanan yang memuaskan pelanggan atau masyarakat maka kebijakan 

penetapan visi yang dirumuskan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan 

yang diakui dunia, tidak mustahil dapat tercapai dan dapat berkembang dan 

meluaskan usahanya baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya hal 

tersebut harus didukung oleh kualitas sumber daya yang berkualitas tinggi 

dalam perusahaan. (Rustiana, maret 2016) 
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Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

 

N

O 

NAMA 

PENELITI 

JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Dwi Harmoyo 

2012 

Manajemen Strategi 

Koperasi Jasa 

Keuangan Mikro 

Syariah (KJKS) 

Studi Kasus di Baitul 

Mal Wat tamwil 

(BMT) Syariah 

Sejahtera Boyolali 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriptif 

kualitatif 

manajemen 

strategi KJKS 

BMT Syariah 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan saya ialah  

penenelitian ini 

membahas 

alternatif strategi 

yang bisa di 

aplikasikan oleh 

KJKS bmt syarih 

sejahtera 

Boyolali. 

2 Ferry Andika 

(2012 

Analisa Strategi 

Marketing Cafe 

Dalam 

Meningkatkan 

Konsumen Menurut 

Perspektif Islam 

Metode penelitian 

yang di gunakan 

deskriptif 

pendekatan 

kualitatif 

Perbedaan dengan 

penelitan saya 

yaitu dari tinjauan 

teori dia 

Membahas 

tentang strategi  

marketing dan 

strategi marketing 

dalam islam 

 

3 Siti Aminah 

Caniago    

2014 

Perumusan 

Manajemen Strategi 

Pemberdayaan Zakat 

Metode Penelitian 

yang di gunakan 

deskriptif 

pendekatan 

kualitatif 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

saya yaitu 

Penelitian ini 
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membahas 

perumusan 

strategi dan 

penelitian ini  

menggunakan 

analisis SWOT 

4 Nawirah 

(2014) 

Penerapan Sistem 

Manajemen Strategi 

berbasis Balance 

Scorecard pada 

Organisasi Sektor 

Publik 

Membahas proses 

manajemen 

strategi metode 

penelitian yang di 

gunakan 

deskriptif 

pendekatan 

kualitatif 

Perbedan 

penelitian ini 

ialah pada 

perancanaan 

manajemen 

strateginya dan di 

analisis SWOT. 

5 Muhammad 

Nital Muna 

(2015) 

Implementasi 

Manajemen 

Strategik Syariah di 

BMT Amanah 

Umma 

Membahas 

tentang proses 

manajemen 

strategi di BMT 

amana umma 

Perbedaan dengan 

penelitan saya 

yaitu ada pada 

manajemen 

strategi menurut 

islam 

6 Nurmasyitah, 

Murniati AR, 

dan Nasir 

Usman (2015) 

Implementasai 

Manajemen Stratejik 

dalam meningkatkan 

kinerja guru pada 

sekolah menengah 

kejuruan negeri 3 

LHOKSEUMAWE 

Membahas proses 

manajemen 

strategi metode 

penelitian yang di 

gunakan 

deskriptif 

pendekatan 

kualitatif  

Perbedaan 

penelitian ini 

dengen penelitian 

saya ada pada 

analisis swot nya. 
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7 Erna Rustiana 

(2016) 

Analisis Manajemen 

Strategi Pada PT 

PLN (Persero) Studi 

kasus UPJ Garut 

Kota – Kab. Garut. 

metode penelitian 

yang di gunakan 

deskriptif 

pendekatan 

kualitatif 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

saya yaitu dari 

tinjauan teori, 

penelitian ini 

membahas 

kerangka 

manajemen 

strategi dan 

SWOT. 

8 Hubertus Oja 

(2016) 

Penerapan 

Manajemen Strategi 

dalam Mewujudkan 

Kinerja Organisasi 

Sektor Publik 

Persamaannya 

yaitu dari metode 

penelitian yang di 

gunakan 

deskriptif, 

pendekatan 

kualitatif 

 

 

 

 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

saya yaitu dari 

tinjauan teori, 

penelitian ini 

membahas 

menejemn strategi 

di sektor publik 

dan pengukuran 

kinerja nya.  
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B. Landasan Teori 

1. Tinjauan Tentang BMT 

a. Pengertian BMT 

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). Untuk dapat memahami BMT secara utuh, 

diperlukan adanya panduan umum, supaya setiap gerakan BMT 

memiliki kesamaan tujuan akhir dan sistem. Penggunaan nama 

BMT untuk usaha simpan pinjam, tidak dapat terlepas dari acuan 

umum tentang gerakan BMT tersebut. Di Negara kita, umat islam 

merupakan mayoritas, tetapi dilihat dari segi ekonomi, umat islam 

masih tertinggal dari umat minoritas. Sebenarnya umat islam 

memiliki potensi yang besar baik dari religi, kuantitas maupun aset, 

tetapi pengelolaannya belum optimal. (Ridwan, 2013, hal. 23-24). 

Oleh sebab itu, beberapa langkah berikut ini penting di 

agendakan sebagai formula solusi. 

1. Optimalisasi penggalangan aset umat baik komersial maupun 

nonkomersial. 

2. Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan aset umat dalam 

kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. 

3. Aktualisasi dan sosialisasietos kerja nasional, kerja sama, menta 

kewirausahaan, ekonomi produktif dan etika bisnis yang 

bersumber pada nilai-nilai normatif yurisprudensi islam. 
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b. Visi BMT 

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan 

terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat 

usaha mikro dan kecil di seluru indonesia. 

c. Misi BMT 

1) Menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi 

rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam 

(keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan 

kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga 

perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. 

2) Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-

kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan 

mengakar di masyarakat. 

3) Menciptakan akses yang yang lebih mudah sehingga 

masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau 

peluang, informasi dan sumberdaya untuk pengembangan 

usaha. 

4) Mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya 

ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-

lembaga pendukung pengembangannya. 

5) Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung 

pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro 

kepada sumberdaya ekonomi melalui pengembangan LKM 

Syariah. 

6) Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang 

terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha 

kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok 

masyarakat. (Ridwan, 2013, hal. 25) 
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d. Tujuan BMT 

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

e. Badan Hukum 

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. 

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya 

mayarakat (KSM) atau koperasi. 

1) KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat 

surat keterangan Oprasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil). 

2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah. 

3) Koperasi simpan pinjam syariah. 

Sebelum menjalankan usahanya, kelompok swadaya 

masyarakat harus mendapatkan sertifikat koperasi dari PINBUK, 

sedangkan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank 

Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya 

masyarakat (LPSM)yang mendukung program proyek hubungan 

Bank dengan kelompok swadaya masyarakat yang dikelola oleh 

bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum kelompok 

swadaya masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan 

menggunakan badan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum 

KSM dan Koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk 

dalam lembaga formal yang dijelaskan UU Nomor 7Tahun 1992 dan 

UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 
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f. Sifat BMT 

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara 

swadaya dan di kelolah secara profesional. 

1) Prinsip utama BMT 

Dalam pelaksanaan usahanya BMT, berpegang teguh pada 

prinsip utama sebagai berikut:  

a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT  

b) Keterpaduan  

c) Kekeluargaan  

d) Kebersamaan  

e) Kemandirian  

f) Profesionalisme  

g) Istiqomah 

2) Fungsi dan peranan BMT 

a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, 

mendorong dan   mengembangkan potensi serta 

kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota 

muamalat, dan daerah kerja lainnya. 

b) Meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) 

anggota. 

c) Menggalang dan memobilisir potensimasyarakat.  

d) Menjadi perantara keuangan. 

3) Ciri utama BMT 

a) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari 

laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala 

potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para 

anggota dan lingkungannya. 

b) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat 

dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti 

zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. 
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c) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara 

swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat 

sekitarnya. 

d) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan 

masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan 

atau kelompok tertentudiluar masyarakat sekitar BMT. 

g. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana diantaranya harus 

terdiri atas hal-hal berikut : 

1) Badan pendiri 

Badan pendiri adalah orang yang mendirikan BMT dan 

mempunyai hak prerogatif yang seluas luasnya dalam 

menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam hal ini 

badan pendiri mempunyai hak mengubah anggaran dasar, 

bahkan sampai membubarkan BMT. 

2) Badan pengawas  

Badan pengawas adalah badan yang berwenang dalam 

menetapkan kebijakan operasional BMT. 

3) Anggota BMT 

Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan 

diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan di terimah oleh badan 

pengelola. 

4) Badan pengelola  

Badan pengelolah adalah sebuah badan yang mengelola badan 

organisasi dan perusahaan BMT serta di pilih dari dan oleh 

anggota badan pengawas (badan pendiri dan perwakilan 

anggota). (Ridwan, 2013, hal. 28). 

h. Jenis Investasi dan Pembiayaan Produk BMT 

1) Jenis –jenis investasi 

a) Anggota peniri (simpoksus). 

b) Anggota (simpokdan simwa). 
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c) Simpanan. 

d) Simpanan mitrass sejahtera. 

e) Simpanan berjangka. 

f) Taqur (tabungan qurban). 

g) THR (tabungan hari raya). 

2) Produk pembiayaan  

a) Mudharabah  

Mudharabah adalah akad penanaman dana (shahibul 

mall)kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan 

kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan 

metode bagi untung (profit sharing) atau metode 

pembagian pendapatan (net revenue sharing) antara kedua 

belah pihak berdasrkan nisbah yang telah di sepakati 

sebelumnya. 

b) Musyarakah  

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan 

resiko dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. 

c) Murabahah  

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual 

sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga 

perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

d) Al-Ijarah 

Al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 

suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran 

sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang tersebut. 
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i. Rencana Strategi BMT 

BMT yang baik adalah BMT yang memiliki rencana-rencana 

strategi, rencana strategi dalam keuangan syari’ah atau organisasi 

Islam setidaknya terdiri dari : 

1) Segmen pasar yang dibidik  

Segmen pasar yang paling baik dibidik keuangan syari’ah atau 

organisasi Islam adalah “Ceruk Pasar” usaha-usaha individu 

maupun lembaga-lembaga masyarakat, di mana segmen ini 

tidak menjadi daya tarik bagi industri perbankan. Kompetitor 

yang ada lebih didominasi oleh para rentenir ataupun organisasi 

lainnya. 

2) Target pasar yang di harapkan  

Dari segmen pasar yang dibidik, dibuat proyeksi dengan asumsi 

nominal rupiah yang diinginkan setiap transaksi penghimpunan 

maupun penyaluran. 

3) Nilai jual keuangan syariah atau organisasi lain  

Keuangan Syari’ah atau organisasi Islam harus memiliki nilai 

jual serba mudah, serba murah dan pelayanan prima. Keuangan 

syari’ah atau organisasi Islam juga harus memiliki penampilan 

kantor yang layak dan suasana yang nyaman dengan nuansa 

Islami. 

4) Formulasi program  

Formulasi program disesuaikan dengan segmen pasar dari 

keuangan Syari’ah atau organisasi Islam. Dalam 

mengekspresikan programnya dibuat secara sederhana dan 

dapat dimengerti dengan mudah oleh anggotanya dengan slogan 

serba mudah, serba murah dan serba cepat. 
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2. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi 

a. Pengertian Manajemen Strategi 

Adapun beberapa pengertian mengenai manajemen strategis, 

pada intinya semua pendapat tentang pengertian manajemen 

strategis merupakan sebuah satu kesatuan yang sama didalam 

penerapannya. Namun pendapat tersebut memiliki karakteristik dan 

pandangan yang lebih rinci antara satu dengan yang lain, sehingga 

saling membangun atau melengkapi. 

Certo (2010), mendefinisikan manajemen strategi sebagai 

analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk 

menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. (Yunus, 

2016, hal. 4) 

Menurut Pearce II & Robinson (2008), manajemen strategi 

adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan 

(formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang 

dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. (Yunus, 

2016, hal. 5) 

Manajemen strategi ialah seni dan ilmu menyusun, 

melaksanakan, dan menilai keputusan keputusan lintas fungsi dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

(glueckdan jauch (1993). Manajemen strategi juga dapat 

didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk 

mengembangkan, menjagastabilitas, menciutkan, dan atau menutup 

suatu perusahaan. (Prawironegoro, 2015, hal. 3) 

Menurut David Hunger dan Thomas L. mengemukakan 

bahwa Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukkan kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang. (Wheelen, 2003, hal. 4) 

Menurut James A. F. Stoner sebagaimana yang telah dikutip 

oleh Suwarsono mengemukakan strategi mempunyai kaitan erat 
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dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga 

strategi berkembang menjadi manajemen strategi.  

Pengertian Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap upaya-

upaya yang dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala 

bentuk sumber daya organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang 

telah  ditetapkan organisasi. 

b. Tingkatan Manajemen Strategi 

1) Strategi Tingkat Perusahaan (Corporate Strategy)  

Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan 

dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi. 

memformulasikan strategi korporasi didalam perusahaan besar 

akan sangat sulit sekali sebab banyak sekali strategi tingkat 

bisnis yang sangat berbeda dan memerlukan koordinasi guna 

mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. (Yunus, 2016, 

hal. 169) 

Ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi didalam 

organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan 

serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis 

tersebut. Strategi korporasi secara umum melibatkan tujuan 

jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara 

keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung. 

(Taufiqurokhman, 2016) 

2) Strategi Tingkat Bisnis (Business Strategy) 

Ditetapkan oleh masingmasing unit bisnis strategi (Strategy 

Business Unit=SBU). Strategi bisnis biasanya diformulasikan 

oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer 

korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing 

dalam dunia bisnis yang ada. 

Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh 

strategi korporasi. (Taufiqurokhman, 2016) 
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Merumuskan strategi bisnis melibatkan pengambilan 

keputusan pada tingkat unit bisnis. Didalam strategi tingkat ini 

yang ditunjukan adalah bagaimana cara bersaingnya. 

Pendekatan yang berguna didalam merumuskan strategi bisnis 

sebaiknya didasarkan atas analisis persaingan yang dicetuskan 

oleh micheal porter. Pendekatan porter didasarkan atas analisis 

lima kekuatan persaingan. Tekanan persaingan mencakup : 

a) Ancaman pendatang baru. 

b) Daya tawar menawar pemasaok. 

c) Daya tawar menawar pembeli. 

d) Daya tawar produk pengganti. 

e) Persaingan antar pesaing. (Yunus, 2016, hal. 167) 

3) Strategi Tingkat Fungsional (Functional Strategy) 

Strategi fungsional merupakan suatu pendekatan terhadap 

area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit 

bisnis dengan memaksimumkan produktivitas sumberdaya. 

Strategi ini dititikberatkan pada pengembangan dan 

pemeliharaan suatu kompetensi khusus untuk menghasilkan 

keunggulan besaing bagi suatu perusahaan atau bisnis. (Yunus, 

2016, hal. 171) 

Mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan 

strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan 

fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi 

SDM, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan (R&D). 

Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis dan 

konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada 

hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya. 

a) Strategi pemasaran. 

b) Strategi keuangan.  

c) Strategi penelitian & pengembangan. 

d) Strategi operasi. 
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e) Strategi pembelian. 

f) Strategi logistik. 

g) Strategi manajemen sumber daya manusia. 

h) Strategi teknologi informasi 

c. Proses Manajemen Strategis 

1) Analisis  lingkungan 

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah 

penyusunan faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan 

mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi,situasi, 

keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari 

dalam maupun luar organisasi atau unit satuan wilayah baik 

pada level negara, provinsi, kabupaten, dan kota lingkungan 

internal dan eksternal memiliki dampak pada kehidupan dan 

kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, 

mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan 

tantangan eksternal. Analisis lingkunan strategis adalah 

menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi 

dan misi organisasi untuk memperolah faktor penentu 

keberhasilan. (Yunus, 2016, hal. 60) 

Analisis lingkungan dibutuhkan agar perusahaan mampu 

menentukan tindakan prepreventif dan antisipasi atas 

perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan dapat 

cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut dan 

menjadi perusahan yang mampu bertahan ditengah kondisi 

lingkungan yang sangat rumit. Selain itu dengan adanya analisis 

lingkungan, perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan 

strategi yang tepat bagi keberlangsungan hidup perusahaan.  

Pelaksanaan analisis lingkungan strategi merupakan bagian 

dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu 

proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi 

strategis sehingga dalm perkembangannya akan selalu berada 



28 
 

pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis strategi 

meliputi analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan 

internal.  

a) Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan Eksternal mencakup 

pemahaman berbagai faktor diluar perusahaan yang 

mengarah pada munculnya kesempatan bisnis atau bahkan 

ancaman bagi perusahaan. didalam analisis lingkungan 

eksternal berupaya memilah permasalahan gobal yang 

dihadapi perusahaanperusahaan dalam bentuk, fungsi dan 

keterkaitan antar bagian. Bagi pengembangan strategis, 

analisis ini dibutuhkan tidak hanya terbatas pada rincian 

analisis kesempatan dan ancaman saja tetapi juga untuk 

menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisis itu 

dipergunakan. (Yunus, 2016, hal. 62) 

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel ( 

kesempatan dan ancaman ) yang berada di luar organisasi 

dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka 

pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut 

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi 

ini hidup. (Wheelen, 2003, hal. 9)  

Lingkungan ekternal ini di bagi menjadi dua bagian yaitu: 

(1) Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau 

kelompok yang secara langsung berpengaruh atau di 

pengaruhi operasi-operasi utama organisasi.beberapa 

elemen tersebut adalah pemegang saham, 

pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, 

pelanggang, kreditur, serikat buruh, kelompok 

kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. 
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(2) Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, 

kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan 

aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi akan 

tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-

keputusan jangka panjang. (Wheelen, 2003) 

b) Lingkungan Internal 

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel 

(kekuatan dan kelemahan) yang ada di organisasi tetapi 

biasanya tidak dalam pengendalianjangka pendek dari 

manajemen puncak. Variabel-variabel membentuk suasana 

dimana pekerjaan dilakukan.variabel-variabel meliputi : 

(1) Struktur  

Struktur adalah cara bagaimana perusahaan 

diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, 

wewenangan, dan arus kerja. Struktur sering disebut 

rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan 

menggunakan bagan organisasi. 

(2) Budaya  

Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan 

nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. 

Norma-norma organisasi secara khusus 

memunculkan danmendefinisikan prilaku yang dapat 

di terimaanggota dari manajemen puncak sampai 

karyawan operatif. 

(3) Sumber daya  

Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku 

bagi produksi barang dan jasa organisasi aset itu 

meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat 

manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik 

dalam wilayah fungsional. (Wheelen, 2003, hal. 11-

12) 
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2) Perumusan Strategi 

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah 

langkah untuk masa depan perusahaan, yang bertujuan untuk 

membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan 

strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yag berasal dari 

konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan 

tujuan perusahaan, sehingga akan membawa posisi perusahaan 

ke posisi yang terbaik. (Yunus, 2016, hal. 165) 

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka 

panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman 

lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Adapun empat elemen dalam perumusan strategi ialah : 

a) Misi  

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa 

organisasi hidup. pernyataan misi yang disusun dengan baik 

mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang 

membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. 

Dan mengidentifikasi jangkaun oprasi perusahaan dalam 

produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Misi 

mengembangkan harapan pada karyawan dan 

mengkomunikasikan pandangan umum untuk kelompok 

pemegang saham utama dalam lingkungan kerja 

perusahaan. Misi memberitahukan siapa kita dan apa yang 

kita lakukan. Misi dapat ditetapkan secara sempit atau luas. 

Tipe pernyataan misi sempit menegas kan secara jelas 

bisnis utama organisasi, misi ini juga secara jelas 

membatasi jangkauan aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan, 

teknologi yang digunaka, dan pasar yang dilayani. Misi 

sempit juga membatasi kesempatan-kesempatan untuk 



31 
 

tumbuh. Sebaliknya misi luas melebarkan jangkauan 

aktivitas organisasi untuk memasukan banyak tipe produk 

atau jasa, pasar dan teknologi. (Wheelen, 2003, hal. 13) 

Misi komunikasi bank yang ditentukan secara lebih luas 

barangkali akan menawarkan jasa keuangan untuk setiap 

orang, tanpa menghiraukan lokasi. Masalah dengan 

pernyataan misi luas adalah tidak mengidentifikasi secara 

jelas aspek mana dari jasa keuangan bank yang ingin 

ditekankan, dan mungkin membingungkan karyawan dan 

pelanggan. 

b) Tujuan  

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. 

Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan 

akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika kemungkinan. 

Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari 

penyelesaian misi.  

Komunitas bank, sebagai contoh, akan menetukan 

tujuan dalam satu tahununtuk mendapatkan 10 persen 

tingkat pengembalian dari fortopolio investasi. Istilah 

sasaran (goal) sering rancu dengan istilah tujuan 

(objective). Sasaran adalah pernyataan terbuka yang berisi 

satu harapan yang akan diselesaikan tanpa perhitungan apa 

yang akan dicapai dan tidak ada penjelasan waktu 

penyelesaian. (Wheelen, 2003, hal. 15) 

c) Strategi 

Strategi perusahaan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan 

akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 

keterbatasan bersaing. Sebagai contoh, untuk mencapai 

tujuan tingkat pembelian 10 persen, komuitas bank akan 



32 
 

meningkat kan permintaan pinjaman dengan menawarkan 

jangka waktu pinjaman khusus untuk segmen pasar 

tertentu, seperti orang-orang muda profesional, yang tidak 

dapat memenuhi standar pembayaran uang muka. 

Sebaliknya untuk meningkatkan jumlah uang yang 

didepositokan dalam rekening tabungan yang akan 

mendanai pinjaman, bank akan menawarkan kepada 

penabung besar dengan hak istimewa dan tingkat bunga 

yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama mungkin 

akan ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan lainya. 

Seperti kartu kredit, sehingga pendapatan bank akan kurang 

tergantung pada pinjaman.      

Sama seperti banyak perusahaan tidak mempunyai 

tujuan formal, banyak CEO mempunyai strategi yang tidak 

ditetapkan, inkremental, atau intuitif tersebut yang tidak 

pernah diartikuliasikan atau dianalisis. Jika ditekan, 

eksekutif tersebut mungkin menyatakan bahwa mereka 

mengikuti strategi tertentu. Strategi yang dinyatakan atau 

strategi yang ekplisit adalah strategi yang dengannya 

beberapa hal dapat diperdepatkan, seperti pengembangan 

dan akuisisi lini produk baru akan tetapi, investigasi lebih 

lanjut barangkali menyatan adanya strategi implisit yang 

sangat berbeda.  

Manajer disemua level mungkin mengakui bahwa 

perusahaan digambarkan dalam rencana strategi resmi dan 

strategi yang mereka lakukan berbeda, tetapi beberapa akan 

berani mengakuinya. 
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d) Kebijakan  

Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan 

pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi 

secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman 

luas yang menghubungkan perumusan strategi dan 

implementasi. Dalam usaha untuk meningkatkan jumlah 

pinjaman dan jumlah penabung yang digunakan untuk 

memberikan pinjaman, komunitas bank kan membuat 

kebijakan untuk selalu mengevaluasi calon peminjam 

dengan dasar kemampuan untuk membayar, dari pada 

pendapatan saat ini atau pendapatan historis, dan 

mengembangkan insentif yang kreatif bagi penabung. 

Kebijakan perusahaan merupakan pedoman luas untuk 

divisi guna mengikuti strategi perusahaan. Kebijakan-

kebijakan tersebut diinterprestasi dan diimplementasi 

melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Devisi-

devisi kemudian akan mengembangkan kebijakan sendiri, 

yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsionalnya 

untuk di ikuti. (Wheelen, 2003, hal. 16-17) 

3) Implementasi Strategi 

Proses manajemen strategi belum dapat dikatakan selesai 

ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan 

ditempuh. Perusahaan masih harus menterjemahkan rumusan 

strategi tersebut kedalam tindakan strategis. Kita harus selalu 

ingat bahwa sebaik apapun rumusan strategi, hanya akan 

menjadi retorika belaka jika tidak dapat diimplementasikan 

dengan baik. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat mencapai 

tujuan secara optimal, maka selain harus mampu merumuskan 

strategi, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan 

strategi tersebut secara efektif. Jika salah satu “langkah” 

tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak 
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mustahil perusahaan akan memetik kegagalan. Bahkan, 

rumusan strategi yang sempurna sekalipun hanya akan 

memberikan kontribusi yang minim bagi pencapaian tujuan 

perusahaan jika tidak mampu diimplementasikan dengan baik. 

(Yunus, 2016, hal. 181-182) 

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakanya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses 

tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluru, 

struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara 

keseluruhan Kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis 

pada perusahaan, manajer level menengah dan bawah akan 

menginplementasi strateginya secara khusus dengan 

pertimbangan dari manajemen puncak. Kadang-kadang dirujuk 

sebagai perencanaan oprasional, implementasi strategi sering 

melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya. 

a) Program  

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau 

langka-langka yang diperlukan untuk menyelesaikan 

perencanaan sekali pakai. Program melibatkan 

restrukturiasi perusahaan, perubahan budaya internal 

perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru 

(Wheelen, 2003) 

b) Anggaran  

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam 

bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara 

rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen 

untuk merencanakan dan mengendalikan. Banyak 

perusahaan meminta persentase yang pasti dari tingkat 

pengembalian investasi, yang bisa disebut tingkat rintangan 

(hurdle rate), sebelum manajemen menyetujui suatu 
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program. Hal ini untuk memastikan bahwa program baru 

tersebut akan secara signifikan menambah kinerja laba 

perusahaan yang bernilai bagi pemegang saham. Anggaran 

tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi 

baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan laporan 

keuangan proforma yang menunjukan pengaruh yang 

diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan. (Wheelen, 

2003)  

c) Prosedur 

Prosedur, kadang-kadang disebut Standar Operating 

Procedures (SOP). Prosedur adalah sistem langkah-langkah 

atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan 

secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 

diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai 

aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan 

program-program perusahaan. Komunitas bank,sebagai 

contoh akan mengembangkan prosedur untuk 

menempatkan iklan disurat kabar, tv, dan radio prosedur 

akan mendaftarkan orang-orang untuk dihubungi, teknik-

teknik untuk menulis salinan yang dapat diterima (dengan 

sampel ), dan rincian tentang pembayaran, prosedur juga 

menjelaskan prosedur rinci mengenai syarat yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan hadiah hiasan perak 

(Wheelen, 2003, hal. 17-18). 

4) Evaluasi dan Pengendalian 

Informasi evaluasi dan pengendalian atau kontrol terdiri dari 

data  performance dan laporan-laporan aktivitas. Jika hasil-hasil 

kinerja yang tidak dikehendaki karena proses manajemen 

strategi digunakan tidak tepat, para manajer oprasional harus 

mengetahui hal itu sehingga mereka dapat mengkoreksi 

aktivitas karyawan. Manajemen puncak tidak perlu terlibat. 
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Akan tetapi, jika hasil-hasil kinerja yang tidak diharapkan dari 

proses-proses itu sendiri, manajer pncak, dan juga manajer 

oprasional, harus mengetahui itu sehingga mereka dapat 

mengembangkan program-program atau prosedur-prosedur 

implementasi. Informasi evaluasi dan kontrol harus relevan 

dengan apa yang sedang dimonitor. Evaluasi dan kontrol bukan 

satu tugas yang mudah seperti membalikan telapak tangan. 

Salah satu hambatan untuk kontrol yang efektif adalah kesulitan 

dalam mengembangkan berbagai tolak ukur untuk berbagai 

macam aktivitas dan output penting. (Yunus, 2016, hal. 203) 

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melalui 

aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di 

semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk 

melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masala. 

Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir 

yang utama dari manajemen strategi, elemen itu juga dapat 

menunjukan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam 

implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses 

keseluruhan untuk dimulai kembali. Agar evaluasi dan 

pengendalian efektif, manajer harus mendapatkan umpan yang 

jelas, tepat, dan tidak biasa dari orang-orang bawahannya yang 

ada dalam hirarki perusahaan. (Wheelen, 2003, hal. 19-20) 

Evaluasi strategi sangat penting karena organisasi hidup 

dalam lingkungan yang cepat berubah. Oleh sebab itu, 

manajemen tidak boleh puas diri atas prestasi kerja yang dicapai 

saat ini atau tahun ini. Mungkin tahun depan akan mengalami 

krisis karena tidak mampu memprediksi dan menyesuaikan 

dengan perubahan lingkungan. Proses evaluasi strategi harus 

dilakukan berkelanjutan atau berkesinambungan, bukan diakhir 

periode waktu tertentu, misalnya, setiap bulan, enam bulan atau 
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setahun. Jika evaluasi dilakukan pada kahir suatu periode, 

misalnya akhir tahu, perusahaan cenderung bangkrut baru 

dievaluas, terlambat. Aktivitas evaluasi strategi harus sering 

dilakukan jika kondisi lingkungan cepat berubah, dan dalam 

lingkungan cepat berubah aktivitas manajerial lebih banyak 

digunakan untuk membuat peramalan inilah tugas manajemen 

yang paling rumit. (Prawironegoro, 2015, hal. 196-197)  

d. Manajemen Strategi Perspektif Syariah  

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 semua pihak, tidak serakah dan merugikan pihak 

lain.dalam manajemen strategi syariah, strategi yang dipilih dan 

diharapkan, diyakini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, 
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lebih bermaslahat, lebih mulia dan lebih menentramkan bagi pelaku 

usaha. (Usman, 2015, hal. 62)  

Secara subtansial, aplikasi manajemen strategi yang 

dikendalikan oleh nilai-nilai syariah tentunya akan berbeda dengan  

manajemen strategi konvensional yang non islami. Perbedaan itu 

tercermin pada visi, misi dan tujuan. Analisis lingkungan eksternal 

dan internal, analisis syariah dalam pemilihan strategi hingga 

penetapan strategi dan implementasi strateginya.Selain strategi yang 

harus berlandaskan syariah, ada tiga aspek dasar yang membedakan  

manajemen strategi konvensional dengan manajemen strategi 

syaraiah yaitu, azas, orientasi, dan motivasi. Dengan menetapkan 

landasan syariah pada ketiga aspek ini dan menjadikannya sebagai 

unsur yang mewarnai penetapan visi, misi, dan tujuan perusahaan, 

maka konsep manajemen strategi berupa formulasi strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi strategi menjadi bermuatan 

syariah. (Usman, 2015, hal. 65-66)  

Selain tiga aspek dasar yang disebutkan diatas yaitu azas, 

orientasi, dan motivasi, aspek lain yang mewarnai strategi syariah 

adalah strategi itu sendiri. Strategi dalam islam pengelolaan agar 

menjadi lebih baik, dalam koridor kebenaran sesuai syariah tidak 

menghalalkan segala cara, terorganisasi rapi, dan itqan (tepat, tuntas, 

profesional), mengandung kemaslahatan dunia hingga akhirat. 

(Usman, 2015, hal. 72-73)  

Penyusunan formulasi strategi dan implementasi strategi 

dalam konsep manajemen strategi syariah harus mengutamakan 

hukum dan aturan halal dan haram dalam ekonomi dan bisnis sesuai 

al-qur’an dan hadist Rosulullah SAW.  

Penggunaan strategi yang berbasis syariah mutlak diperlukan dalam 

penerapan manajemen strategi syariah diperusahaan. Perlunya 

strategi syariah dalam setiap aktivitas ummat atau organisasi dan 

perusahaan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist berikut ini : 
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ۡرُصوٞص   ٞن مَّ ا َكأَنَُّهم بُۡنيََٰ تِلُوَن فِي َسبِيِلهِۦ َصف ّٗ
 ﴾٤﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ ٱلَِّذيَن يُقََٰ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh.” (QS ash-shaff: 4). 

Hadist Rosulullah SAW : “sesungguhnya allah sangat mencintai 

orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itqan 

(tepat, sempurna, tuntas).” (HR Thabrani). 

Pendapat Khalifah Ali Bin Abi Thalib RA : “kebenaran yang 

tidak terorganisir dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang 

diorganisir dengan baik .” 

Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok orang 

dengan individualnya masing-masing (jabatan, gaji, kepuasan kerja 

dan lain-lain) yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk 

mencapai tujuan bersama (tujuan perusahaan). Agar tujuan 

perusahaan dan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis 

maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari 

kedua belah pihak (manajemen perusahaan dan karyawan)untuk 

berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara 

bertanggung jawab, sehingga pada saatnya masing-masing 

mendapatkan haknya guna memenuhi rasa keadilan baik bagi 

anggota organisasi/ karyawan maupun pengurus organisasi dan 

pemegang saham. Untuk itu diperlukan susunan organisasi dan 

pembagian tugas yang jelas dan terarah. Susunan organisasi adalah 

cara perusahaan mengorganisasikan dan mengelolah dirinya agar 

dapat melaksanakan tujuan. (Usman, 2015, hal. 136)  

Konsep manajemen strategi syariah pengorganisasian ini 

merupakan unsur yang sangat penting dalam tahapan implementasi 

strategi. Pemilihan bentuk organisasi ini harus sedemikian rupa agar 

sejalan dengan formulasi strategi yang telah ditetapkan. Dalam 

konsep muamalah islami, orgaisasi merupakan sebuah keharusan 



40 
 

dan keniscayaan. Struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa 

agar tertata rapih, terarah dan profesional. (Usman, 2015, hal. 138) 

Ajaran islam adalah adalah ajaran yang mendorong umatnya 

untuk melakukan segala sesuatu dengan cara terorganisir rapi.  

Dijelaskan dalam Hadist Rosulullah SAW yang berbunyi : 

“sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu” (HR Muslim). Istilah ihsan dalam pemahaman 

manajemen strategi syariah kurang lebih sama dengan Best 

performance atau berbuat keutamaan dengan kinerja terbaik, tanpa 

harus diawasi atasan, karena menyakini semua aktivitas dalam 

pengawasan Allah SWT. (Usman, 2015) 

Sebagai langkah awal penerapan diperusahaan, faktor 

kepemimpinan menjdi pilar utama keberhasilan manajemen strategi. 

Seorang pemimpin harus bersungguh-sungguh sejak awal formulasi 

strategi, implementasi strategi hingga pengendalian strateginya. 

Apabila pemimpin perudahaan tidak punya komitmen yang kuat 

dalam mengarahkan dan menjalankan manajemen strategi syariah, 

dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan baik. Manajer yang 

jujur dan yang tegas, biasanya akan menyebabkan bawahan itu jujur. 

Akan tetapi, bawahan yang jujur belum tentu menjadikan manajer 

jujur pula, sehingga faktor kepemimpinan sangat menentukan. Oleh 

karna itu, keteladanan merupakan aspek yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh seorang manajer. Oleh karna itu, ada beberapa 

tipe manajer yang baik sebagai berikut. 

1) Ketegasan. Jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A 

dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu 

adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah 

manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. 

2) Musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu 

bermusyawarah yang esensinya adalah saling tukar pendapat. 

Manajer yang baik adalah manajer yang merespons pendapat-
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pendapat bawahannya dan mendengar keluhan-keluhan mereka. 

Disamping terdapat ketegasan terdapat pula kebiasaan 

bermusyawarah. 

3) Keterbukaan. Manajer yang baik itu adalah manajer yang 

transparan dan keterbukaan dalam segala hal, menyangkut 

pekerjaan dan kebijakan, bahkan juga menyangkut keuangan 

dan gizi serta penghasilan lainnya. 

4) Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi 

dan misi organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer, 

sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan sebaik mungkin. 

(Hendri, 2003, hal. 13) 

Selain itu juga manajer yang islami harus memiliki kemampuan, 

paling tidak ada empat kemampuan yang harus dimiliki oleh 

manajer islami, yaitu sebagai berikut : 

1) Mampu menggerakan motivasi para bawahan. 

2) Mampu membirikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 

keahlian masing-masing atau mampu menempatkan orang-

orang pada tempat yang benar. Manajer harus mampu mampu 

menempatkan seseorang pada bidangnya jangan sampai salah 

tempat. Jika seseorang mengerjakan suatu pada bidangnya, 

maka ia akan melihat pekerjaan itu bukan semata-mata sebagai 

kewajiban, tetapi sebuah kenikmatan. Jika seorang ditugaskan 

disuatu tempat, kemudian dia sendiri tidak senang, maka ia 

hanya akan sekedar melakukan kewajiban, tetapi tidak 

menikmatinya. 

3) Mampu memberikan reward. Jika seseorang melaksanakan 

tugasnya dengan baik, seorng manajer harus memberikan 

reward. Reward tersebut tidak mesti berbentuk benda atau 

materi, bisa saja dalam bentuk pujian atau apa saja yang dapat 

meningkatkan semangat dan motivasi bawahan. Demikian pula 

orang yang tidak melaksanakan tugas, maka seorang manajer 
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harus mampu memberikan punishment atau sanksi, misalnya 

dalam bentuk teguran. 

4) Mampu memberikan contoh yang baik. Jika seorang meminta 

pegawainya untuk tepat waktu, maka ia harus 

melaksanakannya, tidak akan efektifjika seorang manajer 

menyuruh sesuatu namun ia sendiri tidak mau 

melaksanakannya. Hal itu bahkan diancam dalam AL-Qur’an 

pada surah albaqarah:44 

َبَۚ أَفََل ﴿۞أَتَۡأُمُروَن ٱلنَّاَس بِٱۡلبِر ِ َوتَنَسۡوَن أَنفَُسُكۡم َوأَنتُۡم تَۡتلُ   تَۡقِقلُوَن  وَن ٱۡلِكتََٰ

٤٤﴾ 

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, 

sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal 

kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu 

berpikir?” (Al-baqarah:44). 

Dalam konsep manajemen strategi syariah seorang pemimpin di 

tuntut untuk memiliki keterampilan manajerial dalam mengelola 

organisasi yang dipimpin antara lain : 

1) Membuat rencana bisnis (business plan). 

2) Merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan tuntunan 

organisasi serta merencanakan kebutuhan sdm yang sesuai 

rencana bisnisnya (human resources deveploment / HRD plan). 

3) Membuat rencana oprasional (operational plan), berupa 

rencana kerja, program dan kegiatan, kebutuhan fasilitas, dan 

peralatan oprasional. 

4) Membuat rencana anggaran tahunan (budgeting & financial 

plan). 

5) Membuat rencana pemasaran (marketing plan). 

6) Membuat evaluasi dan pengendalian, melalui monitoring dan 

laporan secara berkala perkembangan organisasi. 

Selain memiliki keterampilan manajerial seorang pemimpin 

juga dituntut memiliki keterampilan teknis dibidang yang berkaitan 
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dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Seorang pemimpin 

perusahaan yang mau sukses harus paham betul seluk beluk teknisi 

usaha yang dijalaninya walaupun tidak sedetail staf/ ahli/ karyawan 

yang langsung membidanginya. Pemahaman terhadap kemampuan 

teknis ini penting agar pemimpin mengerti bagaimana seharusnya 

para staf atau karyawan mengerjakan pekerjaannya. Keterampilan 

ini juga bermanfaat agar pemimpin dapat mengetahui dan 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau 

kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. (Usman, 2015, hal. 

141-142) 

Dalam konsep manajemen strategi syariah, seorang 

pemimpin juga harus memiliki keterampilan interpersonal yaitu 

kemampuan untuk membina hubungan baik, berkomunikasi secara 

efektif dan berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan 

kerja, bawahan dan para pemangku kepentingan. dalam islam 

Rosulullah SAW memberikan contoh kemampuan interpersonal ini 

dengan keteladanan dan akhlak yang mulia. Sesorang pemimpin 

harus memberikan keteladanan yang baik kepada bawahan dalam 

menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin harus berperilaku lurus, 

konsisten, jujur, bertanggung jawab, ikhlas dan rela berkorban emi 

tugas yang di embannya. Keteladanan yang baik ini pasti akan 

diikuti oleh bawahannya. Sebaliknya, bila pemimpin tidak memberi 

keteladaan yang baik, bahkan berakhlak yang mulia, maka 

dipastiakan perilaku ini akan diikuti oleh anak buahnya. (Usman, 

2015, hal. 42) 

Keterampilan strategis adalah modal utama seorang 

pemimpin yang sukses. Keterampilan strategis yaitu kemampuan 

seorang pemimpin dalam memahami dan menjalankan strategi 

perusahaan beserta kendala yang dihadapi didalam perusahaan 

(lingkungan internal) memahami kondisi sosial, ekonomi, politik ( 

lingkungan eksternal) dan lingkungan persaingan industri, serta 
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peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, juga kemampuan menjalankan manajemen strategi agar 

tetap dalam koridor syariah. (Usman, 2015, hal. 43) 

Budaya organisasi adalah sistem nilai dan makna bersama 

yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi 

dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama adalah 

sekumpulan karekteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh 

organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana 

karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi, dan 

tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu 

atau tidak. Budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi penting 

(keyakinan dan nilai-nilai) yang mempengaruhi opini dan tindakan 

dalam suatu perusahaan (pearce dan robinson, 1997).  

Menurut pendapat lain, budaya organisasi adalah suatu sikap 

deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif 

(Robinson dan judge, 2008). (Usman, 2015, hal. 144) 

Dalam islam, budaya organisasi islami dengan nilai-nilai akhlakul 

karimah dalam memimpin keluarga, kelompok, umat dan negara 

telah diatur dan dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Beliau 

mencontohkan budaya kepemimpinan yang tidak otoriter, tetapi 

dengan lemah lembut dan memandang orang lain sebagai sahabat 

bahkan saudara. Budaya organisasi dengan nilai-nilai islam ini harus 

kita terapkan dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat, 

bahkan dimulai dari hidup berkeluarga.Contoh yang paling dekat 

dengan kita adalah bagaimana memperlakukan pembantu rumah 

tangga kita. Rosulullah SAW menggap pembantu rumah tangga 

beliau sebagai saudara, bukan sebagai bawahan implikasinya 

makanannya tidak berbedadengan apa yang dimakan Rosulullah, 

pakaiannya pun tidak berbeda dengan apa yang dipakai oleh 

Rosulullah SAW. Beliau mencontohkan bagaimana menciptakan 
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budaya organisasi akhlakul karimah yang mengedepankan 

kebersamaan, persaudaraan dan kesetaraan. (Usman, 2015, hal. 45) 

Keberhasilan Rosulullah SAW dalam membangun suasana 

dan budaya kerja yang kondusif disebabkan oleh sikap beliau yang 

sangat penyayang kepada orang lain. sebagaimana dinyatakan dalam 

alquran sebagai berikut: 

واْ ِمۡن َحۡوِلَكۖۡ  َن ٱللَِّه ِلنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ ٱۡلقَۡلِب َلَنفَضُّ ﴿فَبَِما َرۡحَمٖة م ِ

َعَزۡمَت فَتََوكَّۡل َعلَى ٱللَِّهَۚ إِنَّ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡستَۡغِفۡر لَُهۡم َوَشاِوۡرُهۡم فِي ٱۡۡلَۡمِرۖۡ فَإِذَا 

ِليَن    ﴾٩٥١ٱللَّهَ يُِحبُّ ٱۡلُمتََوك ِ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran: 159). 

Dalam implementasinya perusahaan yang menjalankan 

manajemen strategi syariah, budaya organisasi yang dicontohkan 

Rosulullah SAW tersebut dapat diaplikasikan oleh pemilik atau 

manajemen perusahaan, dan selanjutnya dipraktikkan menjadi 

kebiasaan yang harus senantiasa dijalankan oleh seluruh organ 

perusahaan, dan menjadi akhlak atau budaya organisasi atau 

perusahaan. (Usman, 2015, hal. 46)
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