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BAB V 

PENUTUP 

A. 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 

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 motivasinya mengharapkan 
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keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Demikian juga dalam strateginya 

KSPPS BMT BIF mengacu pada ketentuan-ketentuan syari’ah yaitu tidak 

bertentangan Al-Qur’an dan Hadist.  

B. Saran  

1. Mengoptimalkan situs web KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri sebaik 

mungkin sebagai contoh memberikan informasi terbaru tentang KSPPS 

BMT BIF sehingga informasi yang diberikan mudah didapat. 

2. Mengevaluasi produk yang belum sesuai dengan target anggaran. 

3. Meningkatkan komunikasi dan informasi contoh nya dalam hal magang 

atau penelitian khususnya dalam penelitian skripsi sehingga data 

diinginkan dapat terpenuhi dengan cepat. 
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