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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan 

menjelaskan beberapa kata dan  istilah dalam skripsi ini. Adapun 

judul skripsi ini adalah “MEKANISME STRATEGI 

BERSAING PRODUK BANK SYARIAH DALAM 

MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DITINJAU 

MELALUI ANALISIS SWOT DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada BPRS Metro Madani 

KC. Jatimulyo Lampung Selatan)”. Adapun untuk memperjelas 

judul skripsi tersebut, maka penulis akan menguraikan beberapa 

istilah, diantaranya adalah 

1. Mekanisme 

Mekanisme adalah sesuatu yang menggerakkan agar sebuah 

mekanik dapat bekerja, berjalan, dan berfungsi.1 Suatu 

rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam 

menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses 

kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang 

maksimal serta mengurangi kegagalan 

2. Strategi Bersaing 

Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai 

bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi 

tujuan dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut.2 

 

                                                           
1 Sunanrdian Wirodono, Gerakan Politik Indonesia (Universitas 

Michigan:Puspa Swara, 1995), h. 16 
2 Michael Porter, Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industry 

Dan Pesaing (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 35 
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3. Produk  

Produk adalah suatu  yang bersifat kompleks, yang dapat diraba 

maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk 

kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa 

perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri 

diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa 

hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan produk barang 

bisa dilihat dan dirasakan (tangible).3 

4. Bank Syariah 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini Bank Syariah adalah lembaga 

yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan 

berdasarkan prinsip syariah.4 

Sedangkan Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank 

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.5  

5. Revolusi Industri 4.0 

Industri revolusi adalah era industrilisasi yang saat ini sedang 

menjadi arah tujuan bagi pembangunan sektor industri dan 

manufaktur dunia. Istilah industri revolusi 4.0 tidak lepas dari 

tiga era industri yang telah terjadi sebelumnya. Revolusi 

industri pertama ditandai dengan munculnya mesin uap, 

                                                           
3 Arief Rakhman Kurniawan, Total Marketing (Yogyakarta: Kobis, 

2014), h. 18 
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, 3rd ed. (Jakarta: PT 

Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1 
5 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian 

Teoritis Praktis (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 98 
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revolusi industri kedua ditandai dengan produksi masal. 

Revolusi industri ketiga ditandai dengan pemanfaatan 

teknologi elektronik dan teknologi informasi disertai 

pengguanaan mesin otomatis. 

6. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi 

yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats) dalam suatu proyek. 

7. Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam atau biasa disebut dengan Ekonomi berbasis 

Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan 

utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah 

berpedoman penuh pada Al-Qur’an dan AsSunnah. Hukum 

yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk 

kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang 

merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi 

Islam tidak hanya diukur dari aspek materinya, namun 

mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual 

individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.6 

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana Strategi Bersaing Produk Bank 

Syariah dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 ditinjau 

melalui Analisis SWOT Dalam Perpektif Ekonomi Islam 

dengan studi kasus pada BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo 

Lampung Selatan. 

B. Latar  Belakang Masalah 

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad 

SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW 

mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal 

yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah 

                                                           
6 M. Abd. Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19 
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hukum (fiqih), politik (siyasah) juga masalah perniagaan atau 

ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi 

perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan 

pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, 

Al-Qur’an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi 

oleh para khalifah juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi 

oleh para khalifah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para 

pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara.7 

Dinamika ekonomi secara terus menerus mengalami 

perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, 

masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib 

hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah 

menuju industri teknologi yang disebabkan meningkatnya, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari 

manusia menyebabkan organisasi ataupun perusahaan yang 

memiliki produk dan jasa yang dalam rangka memenuhi 

kebutuhan manusia juga semakin kompetitif. Persaingan terjadi 

tidak lagi pada skala lokal atau nasional akan tetapi sudah 

meningkat pada skala global atau internasional. Produk seringkali 

memiliki siklus hidup yang lebih pendek dan selera pelanggan 

lebih singkat. 

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan 

telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi 

keuangan syari’ah. Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan 

pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).8 Setelah 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) kemudian diikuti oleh 

berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) lainnya yang 

membuktikan bahwa perbankan syari’ah tidak terkena imbas krisis 

moneter pada tahun 1998. 

                                                           
7 Tettet Fitrijan Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, 

“Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di 

Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 5, No (2019), h. 326 
8 Abdul Muhith, “Sejarah Perbankan Syari’ah,” Jurnal Kajian 

Keislaman Dan Pendidikan Vol. 1 No. (2012), h. 77  
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BPRS terus berkembang dan ditampung baik dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan adanya bank 

yang kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil atau prinsip 

syari’ah. Dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank 

yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 

Sektor UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda pangsa pasarnya 

dengan Bank Umum/Bank Umum Syari’ah9. 

Revolusi Industri merupakan perubahan cara hidup dan 

proses kerja manusia secara fundamental, dimana dengan 

kemajuan teknologi informasi dapat mengintregrasikan dalam 

dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak 

bagi seluruh disiplin ilmu. Pada Revolusi industri 4.0 semua proses 

dilakukan secara sistem otomatisasi didalam semua proses 

aktivitasi, dimana perkembangan teknologi internet semakin 

berkembang tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia 

namun juga menjadi suatu basis bagi berbagai proses transaksi.10 

Revolusi Industri 4.0 menawarkan tentang peluang 

sekaligus ancaman akan keberlangsungan usaha yang telah mapan 

sekalipun, tidak terkecuali lembaga Perbankan Syariah. Namun 

pada dasarnya, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan 

perubahan ini. Yang pertama terkait optimalisasi produk yang 

mendorong optimalisasi keuntungan usaha. Kemampuan 

memanfaatkan teknologi ini dapat digunakan pula sebagai media 

menawarkan jasa-jasa perbankan tanpa harus turun langsung ke 

lapangan.   

Manfaat kedua terkait orientasi, maksudnya dalam Revolusi 

Industri 4.0 dapat menciptkana pasar fleksibel yang berorientasi 

pada nasabah akan membantu masyarakat dalam mengakses 

produk-produk perbankan secara cepat dan mudah. Dalam hal ini, 

percepatan dan kemudahan dalam mengakses produk perbankan 

                                                           
9 Ibid., h. 468 
10 Hamdan, “Industri 4.0 Pengaruh Revolusi Industri Pada 

Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi,” Jurnal Nusamba Vol.3 No.2 
(2018), h. 2  
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khususnya terkait pembiayaan yang selama ini dirasa sulit dan 

berbelit-belit karena proses administrasi maka akan sangat 

terbantu dengan adanya sistem digitalisasi.  

Manfaat yang ketiga dari adanya Revolusi Industri 4.0 bagi 

bank Syariah selanjutnya adalah mendorong adanya pendidikan 

dan penelitian. Bahwa perkembangan zaman tidak memberikan 

peluang bagi mereka yang stagnan dan tidak mau belajar. Pun 

demikian dengan bank syariah, kendati sudah memiliki ribuan 

nasabah yang setia, bukan tidak mungkin para nasabah lambat laun 

akan berpindah jika bank tersebut tidak berkembang mengikuti 

perkembangan zaman dan kebutuhan praktis nasabah.  

Tujuan dari Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan cara 

hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana 

adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan 

dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan 

dampak disiplin ilmu. Munculnya revolusi industri 4.0 membut 

wajah baru dalam fase kemajuan teknologi. Indonesia pun saat ini 

mulai menggarap konsep Revolusi Industri 4.0 secara serius. 

Strategi Indonesia salah satunya, melalui Kementerian 

Perindustrian mencoba membuat sebuah roadmap bertajuk 

Making Indonesia 4.0 yang memanfaatkan penggunaan teknologi 

di berbagai bidang.  

Sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Mujadalah Ayat 11 

yang menyebutkan bahwa,  

َمنُوْٰٰالَِّذْينَٰٰاَيَُّهآٰ يٰ  ِلِسٰٰفِىٰتَفَسَُّحْواٰلَُكمْٰٰقِْيلَٰٰاِذَاٰآٰ ا  ٰاْلَمج 

ٰلَُكمْٰٰاللّٰهُٰٰيَْفَسحِٰٰفَاْفَسُحْوا ٰاللّٰهُٰٰيَْرفَعِٰٰفَاْنُشُزْواٰاْنُشُزْواٰقِْيلََٰٰواِذَآٰ 

َمنُْواٰالَِّذْينَٰ ِٰمْنُكمْٰٰا  تٰ ٰاْلِعْلمَٰٰاُْوتُواَٰوالَِّذْينَٰٰٓ  هُٰبَِماَٰواللّٰٰٰٓ ٰدََرج 

 تَْعَملُْوَنَٰخبِْيرٰ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, 

maka lapangkanlah. Niscaya Allah SWT. akan memberi 

kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah 
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kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Swt. akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Allah SWT. Mahateliti apa yang kamu 

kerjakan.11 

Dalam tafsir ayat ini, artinya Allah meninggikan derajat 

manusia yang berilmu, sehingga manusia dituntut untuk memiliki 

ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya adalah penciptaan dan 

pemanfaatan teknologi. Teknologi yang digunakan dengan benar 

dan sesuai dengan porsi serta fungsinya, dapat menimbulkan 

manfaat yang luar biasa bagi kehidupan, khususnya dalam hal 

mempermudah hidup. 

Revolusi Industri 4.0 merupakan salah satu keadaan yang 

mempengaruhi berbagai tataran hidup masyarakat, termasuk 

industri perbankan syari’ah berikut   

Gambar 1.1 

Perkembangan  PYD, Aset, DPK, Laba Per Desember 2017 

sampai Desember 2021 

 
Sumber: Data dari BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo 

                                                           
11 Departemen Agama, Q.S Al- Mujadalah  
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Grafik 1.1 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang dilihat 

dari PYD (Pembiayaan Yang Disalurkan), ASET, DPK (Dana 

Pihak Ketiga), dan LABA Per Desember 2017 sampai dengan 

Desember 2021 di BPRS Metro Madani KC. Jatimulto tetap tinggi 

sampai pada Desember 2021 dengan kinerja pembiayaan yang 

baik yaitu PYD 2017-2021 terus meningkat tanpa adanya 

penurunan Hal tersebut menunjukkan BPRS terus berkembang 

dengan baik. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS 

Metro Madani KC. Jatimulyo per Desember selama lima tahun 

terakhir terus konsisten mengalami peningkatan pertumbuhan 

sebesar 4.2 Miliar pada Desember 2017, 4.6 Miliar pada Desember 

2018, 4.9 Miliar pada Desember 2019, 5.3 Miliar pada Desember 

2020, dan 6.2 Miliar pada Desember 2021. 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan BPRS 

Metro Madani  semakin meningkat. Peningkatan tersebut 

didukung oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran 

dana. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang 

tetap terjaga untuk menyimpan dananya di BPRS maupun 

masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BPRS. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rifky 

Tazkiyyaturrohmah dan Endang Sriani berjudul “Peluang dan 

Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0”. Hasil dari 

penelitiannya bahwa ada beberapa peluang dan tantangan uang 

dihadapi oleh bank syariah di Indonesia dalam menghadapi 

revolusi industri 4.0. Dan berdasarkan saran dari penelitian, 

peneliti dapat meneliti unsur-unsur peluang dan tantangan bank 

syariah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 jauh lebih 

mandalam agar dapat mengetahui bagaimana cara bank syariah 

dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu 

penulis ingin mengisi gap dalam penelitian ini dengan unsur 

penelitian yang disarankan yaitu strategi bank syariah dengan 

meneliti menggunakan analisis SWOT yang hasilnya jauh lebih 

akurasi. 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor 

yang secara sistematis dapat digunakan untuk merumuskan 
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strategi perusahaan dan dapat memaksimalkan kekuatan 

(strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman 

(Threats).12 Setiap perusahaan ingin hidup dan dapat bertahan di 

pasar yang semakin kompetitif dalam lingkungan yang terus 

berubah, oleh karena itu strategi pemasaran yang baik akan mampu 

menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, bukan 

hanya sementara.13 Salah satu strategi bersaing yang dikemukakan 

oleh porter adalah strategi bersaing generik, yang terdiri dari 

strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi dan strategi fokus. 

porter mengatakan bahwa strategi ini digunakan untuk mencapai 

dan menjaga keunggulan kompetitif.14 

Penelitian yang Tria Mei Diana dengan judul “Strategi 

Perbankan Syariah dalam Menghadapi Konstruksi Ekonomi 4.0 

Ditinjau Melalui Analisis SWOT (Studi Kasus Pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung), penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berbeda di Lampung Selatan dengan 

objek yaitu BPRS, karena berdasarkan saran penelitian ini, 

ditujukan bahwa gap dapat meneliti objek yang berbeda agar dapat 

mengetahui persaingan antara BPRS dalam menghadapi revolusi 

industri 4.0 karena masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui lembaga keuangan syariah seperti BPRS. 

Salah satu BPRS di Kecamatan Jati Agung yang memiliki 

potensi dalam sektor keuangan adalah BPRS Metro Madani KC. 

Jatimulyo yang beralamat di JL. Senopati No. 369 Blok II 

Jatimulyo. BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo sebagai salah satu 

Bank Syariah yang dimana nasabahnya mayoritas para pelaku 

UMKM. Oleh sebab itu diperlukan stratetgi bersaing yang tepat 

                                                           
12 Freddy Rangkuti, SWOT Balanced Scorecard Teknik Menyusun 

Strategi Korporat Yang Efektif plus Cara Menyusun Kinerja Dan Resiko 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 198 
13 Ali Hasan, Marketing Bank Syari’ah, Bogor. (Ghalia Indonesia, 

2010), h. 134 
14 Muhammad Bahtiar Abdillah, “Business Strategy Analysis SMEs 

Bamboo Crafts in Bandung City,” Jurnal adbispreuner Vol. 2 No. (2017), h. 

230 
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agar perusahaan atau lembaga dapat mempertahankan hidupnya di 

Era Revolusi Industri 4.0.   

Seiring dengan arus perubahan dan persaingan yang 

semakin sepat dan ketat. Harapan-harapan nasabah pun untuk 

menerima kualitas layanan yang tinggi dengan perangkat 

tekhnologi yang cepat pun semakin meningkat. Perubahan-

perubahan itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup 

sebuah bank, tetapi disisi lain justru memunculkan peluang-

peluang bagi suatu perusahaan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan bisnisnya.15 

Salah satu peluang bagi BPRS selain akan terus melakukan 

pembenahan-pembenahan dalam manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan efektifitas kinerja BPRS seperti, pengembangan 

pangsa pasar, pengembangan produk dan peningkatan kualitas 

layanan dengan barbagai cara, maka juga akan menjadi sebuah 

dorongan besar bagi BPRS untuk mengontrol strategi bersaingnya 

dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Bagi lembaga keuangan 

seperti BPRS, era revolusi industri 4.O merupakan fenomena 

mutlak dan tidak bisa dihindari, oleh karena itu perusahaan harus 

mempunyai manajemen strategi yang mampu melakukan 

transformasi dan inovasi untuk menghadapinya. Dalam dunia 

industri, para pelaku ekonomi perlu pemikiran manajemen untuk 

melakukan bisnisnya, manajemen digunakan untuk mengatur 

kegiatan produksi, pemasaran barang, dan menjaga hubungan baik 

antara produsen dan kru. Dengan manajemen memungkinkan 

untuk melakukan inovasi, mengembangkan fasilitas produk dan 

tekhnik kegiatan industri.16 Sedangkan strategi merupakan alat 

untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi 

sumber daya. 

                                                           
15 Muhammad, Bank Syari’ah Problem Dan Prospek 

Perkembangannya Di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 125-126 
16 A. Riawan Amin, Menggagas Manajemen Syari’ah Teori Dan 

Praktik The Calestial Management (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 230 
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Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen strategi merupakan suatu proses dalam pengambilan 

keputusan dengan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat 

untuk diimplementasikan dan diberlakukan dalam suatu 

perusahaan khususnya lembaga keuangan. 

Untuk berhasil dalam upaya merebut dan memenangkan 

persaingan memerlukan pemikiran, perencanaan strategis yang 

matang dan komprehensif. Hermawan Kartajaya menyebut 

kondisi persaingan seperti saat ini berada pada tahap wild, dimana 

perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam satu industri bahkan 

lintas industri memiliki akses yang relatif sama terhadap 

ketersediaan teknologi untuk menghasilkan produk baru. Dalam 

keadaan seperti ini, berbagai perubahan berjalan begitu cepat dan 

tidak selalu bisa diprediksikan dengan akurat. Kondisi lingkugan 

perusahaan dan persaingan mengharuskan perusahaan untuk 

melakukan analisis lingkungan perusahaan, baik lingkungan 

eksternal perusahaan maupun lingkungan internal perusahaan.17  

BPRS Metro Madani memiliki slogan Berkemajuan, 

Bermartabat, dan Membawa Kemaslahatan Umat. Dengan produk 

perbankan syariah yang bertujuan memberikan berkah sesuai 

syariah. Produk dalam perbankan merupakan salah satu aspek 

penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam 

kancah persaingan yang ketat, produk menjadi pusat perhatian 

seluruh organisasi bisnis khususnya lembaga keuangan seperti 

BPRS Metro Madani karena sumbangannya jelas untuk 

kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi. Adapun produk-

produk BPRS Metro Madani antara lain: 

 

 

 

                                                           
17 Ismail Sholihin, Manajeman Strategi (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 

128 
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Tabel 1.1 

Produk BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo 

No. Klasifikasi Produk Jenis Produk 

1. Produk Pendanaan 

(Funding) 

a. Tabungan Wadiah 

b. Tabungan Pendidikan 

c. Tabungan Qurban 

d. Tabungan Haji 

e. Tabungan Walimah 

f. Tabungan Deposito 

2. Produk Pembiayaan 

(Financing) 

a. Sertifikasi Guru 

b. Oto Madani 

c. Talangan Haji 

d. Griya Madani 

e. Pembiayaan Umum 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa BPRS Metro Madani 

memiliki 11 produk yang hal ini mengindikasikan bahwa BPRS 

Metro Madani tidak kalah saing dengan lembaga keuangan lain 

dari segi jumlah dan kualitas produk. Disisi lain revolusi industri 

4.0 mempengaruhi berbagai tataran hidup masyarakat termasuk 

industri perbankan dan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi 

sebuah lembaga keuangan. Persaingan dalam revolusi industri 4.0 

ini akan menjadi sulit ditaklukkan jika tak memiliki keahlian 

khusus dalam sektor-sektor tertentu. BPRS Metro Madani 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang tetap eksis mengisi 

dunia perbankan di Jatimulyo, Lampung Selatan sampai saat ini, 

dan hal tersebut menjadi bukti adanya manajemen atau strategi 

khusus dalam memenangkan persaingan apalagi BPRS Metro 

Mandiri KC. Jatimulyo terletak di wilayah yang strategis dan 

berdekatan dengan pasar yang berada dipinggir jalan. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Identifikasi dan Batasan Masalah penelitian ditetapkan agar 

dalam penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada 

beserta pembahasannya, sehingga diharapkkan tujuan penelitian 

nanti tidak menyimpang dari sasaran, ruang lingkup penelitian 

yang penulis lakukan terbatas pada : 

1. Identifikasi Masalah 

a. Penelitian ini difokuskan pada Strategi Bersaing BPRS 

Metro Madani KC. Jatimulyo dalam menghadapi Era 

Ravolusi Industri 4.0 Ditinjau Melalui Analisis SWOT. 

b. Mengetahui Strategi Usaha BPRS Metro Madani KC. 

Jatimulyo jika Ditinjau dalam Perspektif Islam. 

2. Batasan Masalah 

a. Objek penelitian ini adalah BPRS Metro Madani KC. 

Jatimulyo Lampung Selatan. 

b. Penelitian ini membahas Mekanisme Strategi Bersaing 

Produk Bank Syariah dalam Menghadapi Era Revolusi 

Industri 4.0 Ditinjau Melalui Analisis SWOT. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Strategi BPRS Metro Madani dalam Menghadapi 

Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Melalui Analisis SWOT? 

2. Bagaimana Strategi BPRS Metro Madani dalam Perspektif 

Ekonomi Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Strategi BPRS Metro Madani dalam 

Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Melalui 

Analisis SWOT. 

2. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan BPRS Metro 

Madani dalam Perspektif Ekonomi Islam. 



14 
 

 

F. Manfaat Penelitian 

Jika tujuan-tujuan yang telah dikemukakan dapat dicapai, 

maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

besar bagi berbagai pihak maupun untuk berbagai aspek sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan di bidang perbankan syariah, terutama yang berkaitan 

dengan masalah Perbankan Syariah dalam Menghadapi 

Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Melalui Analisis SWOT yang 

dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

melakukan penelitian serupa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan 

Perbankan Syariah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 

Ditinjau Melalui Analisis SWOT. 

b. Bagi Perbankan 

Bagi perbankan manfaat penelitian ini adalah dapat berguna 

sebagai bahan masukan dalam menghadapi Revolusi 

Industri 4.0 ditinjau melalui analisis SWOT, khususnya 

dalam meneliti strategi serta kendala yang dihadapi dalam 

menghadapi Revolusi Industri  4.0. 

c. Bagi Akademis 

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah menjadi 

bahan masukan dan saran bagi akademi, sehingga dapat 

dijadikan bahan studi komparasi untuk penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama dan Sebagai informasi 

untuk penelitian lanjutan serta memperkaya ilmu 

pengetahuan terutama di bidang strategi bersaing 

menggunakan analisis SWOT. 
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G. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan 

perbandingan antar peneliti satu dengan yang lainnya, agar tidak 

terdapat adanya persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, namun harus 

ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak 

terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian 

yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fathayatul Husna 

(2020) dalam Jurnal Kajian Manajeman Dakwah yang berjudul 

“Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari’ah Digital, 

Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam”.18 

Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Fathayatul Husna 

dengan peneliti adalah, dari segi persamaan sama-sama 

membahas Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi  Era 

Revolusi 4.0 serta menggunakan metode penelitian yang sama 

yaitu metode kualitatif. 

Perbedaan nya terletak pada fokus penelitian, peneliti 

Fathayatul Husna membahas mengenai Perbankan Syariah dan 

Transformasi Digital serta Peningkatan Daya Saing. Peneliti 

Fathayatul Husna menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan teknik pendekatan virtual etnografi dan studi literature 

dan Hasil penelitian nya menjelaskan bagaimana berjalannya 

perbankan syariah dnegan menerapkan teknologi digital dalam 

sistem pelayanan perbankan serta kaitannya dengan praktik 

dakwah Islam. Sedangkan peneliti berfokus pada Strategi 

Bersaing Produk Bank Syariah menggunakan teknik Analisis 

SWOT dengan objek penelitian pada BPRS Metro Madani KC. 

Jatimulyo. 

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rifqy 

Tazkiyyaturrohmah dan Endang Sriani (2020) dalam Jurnal 

                                                           
18 Fathayatul Husna, “Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari’ah 

Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam Fathayatul,” 

Jurnal Kajian Manajeman Dakwah Vol. 3., N (2020), h. 59–70 
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Studi Agama Islam yang berjudul “Peluang dan Tantangan 

Bank Syariah di Era Industri 4.0”.19 Perbandingan penelitian 

yang dilakukan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah dan Endang 

Sriani dengan peneliti adalah, dari segi persamaan sama-sama 

membahas Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Revolusi 

4.0 serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu 

metode kualitatif. 

Perbedaan nya terletak pada fokus penelitian, peneliti Rifqy 

Tazkiyyaturrohmah dan Endang Sriani berfokus pada 

Tantangan dan Peluang Bank Syariah di Era Revolusi Industri 

4.0 dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil 

penelitian ini adalah ada beberapa peluang serta tantangan yang 

dihadapi oleh bank syariah di Indonesia dalam menghadapi 

revolusi industri 4.0 dalam lingkup financial technology 

(fintech) sedangkan penulis berfokus pada Strategi Bersaing 

Produk Bank Syariah dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 

4.0 menggunakan teknik Analisis SWOT dengan objek 

penelitian pada BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Tria Mei Diana (2020) dalam 

Skripsi yang berjudul “Strategi Perbankan Syariah dalam 

Menghadapi Konstruksi EkonOmi 4.0 Ditinjau Melalui 

Analisis SWOT (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Kedaton Bandar Lampung).20  dari segi persamaan sama-sama 

membahas Strategi Bersaing  Perbankan Syariah dalam 

Menghadapi Era Revolusi 4.0 dengan teknik Analisis SWOT 

serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode 

kualitatif. 

                                                           
19 Tazkiyyaturrohmah Endang, “Peluang Dan Tantangan Bank 

Syariah Di Era Revolusi 4.0,” Studi Agama Islam Vol. 13. (2020), h. 74–94 
20 Tri Mei Diana, “Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi 

Konstruksi Ekonmi 4.0 Ditinjau Melalui Analisis SWOT (Studi Kasus Pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)” Skripsi Uin Raden 

Intan Lampung (2020). 
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Perbedaan nya terletak pada objek penelitian, peneliti Tria Mei 

Diana objek penelitian nya pada Bank Syariah Mandiri KCP. 

Kedaton Bandar Lampung sedangkan penulis objek penelitian 

nya pada BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo, Lampung 

Selatan. 

Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu diatas, 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masih terdapat 

tantangan dan hambatan Pengembangan Produk Bank Syariah 

beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen 

dan perlu melakukan peningkatan SDM di Era Revolusi Industri 

4.0. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan 

sebelumnya adalah penelitian ini ingin mengetahui dan 

menjelaskan Mekanisme Strategi Bersaing Produk Bank Syariah 

dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Melalui 

Analisis SWOT dengan objek penelitian pada BPRS Metro 

Madani KC. Jatimulyo Lampung Selatan. 

H. Kerangka Pikir 
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Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang 

mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. 

Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang 

dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia 

dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah 

nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen 

waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan 

oleh para pelaku industri, termasuk industri perbankan.  

Sebagai salah satu industri perbankan yang ada di Indonesia, 

BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo juga ikut terdampak dari 

adanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri lebih menekankan 

pada penggunaan teknologi dalam setiap proses dan aktivitasnya. 

Dampak dari revolusi industri ini membuat BPRS Metro Madani 

KC. Jatimulyo harus memiliki strategi dalam menghadapi era 

tersebut agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai salah 

satu perbankan syariah yang ada di Indonesia dari para kompetitor 

baik yang berasal dari sesama perbankan syariah, ataupun 

perbankan konvensional.  

Strategi yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani KC. 

Jatimulyo adalah dengan melihat kekuatan (Strength), kelemahan 

(Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang 

dimiliki, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut. 

I. Metode Penelitian  

1. Waktu dan Tempat Penelitian  

a. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan 

adalah, pada bulan Januari – Maret 2022. 

b. Tempat Penelitian  

Adapun Tempat Penelitian ini dilakukan pada BPRS 

Metro Madani KC. Jatimulyo, yang beralamat di Jl. 

Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung, 

Lampung Selatan. Letak BPRS tersebut sangat strategis 
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karena berada di pinggir jalan dekat dengan pasar 

Jatimulyo yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. 

 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif (qualitative research) dengan model pendekatan 

studi kasus, yaitu suatu pendekatan penelitian yang 

mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui 

pengumpulan data yang detail serta mendalam dengan 

melibatkan beragam sumber informasi, baik berupa 

wawancara, observasi dokumen ataupun laporan dengan 

cara mendeskripsikan objek dari kasus penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah deskriptif kualitatif, bersifat holistik dan lebih 

menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam 

melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti 

lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, 

sehingga tidak diketahui variabel independen dan 

dependennya.21 Dalam hal ini berkaitan dengan strategi 

perrbankan syariah dalam menghadapi revolusi industri 

4.0. 

 

3. Sumber Data 

Ditinjau dari cara pemerolehannya, data diklasifikasikan 

menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh 

peneliti dari sumber utama. Sedangkan data sekunder ialah data 

yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dan 

biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Penjelasan dua 

jenis data tersebut dapat dipahami dari uraian berikut: 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfebeta, 2014), h. 

18 
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a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi 

(observation) dan wawancara (interview) kepada informan 

penelitian.22 Dalam penelitian ini, data primer yang 

digunakan oleh peneliti ialah berupa data verbal dari hasil 

wawancara dengan para informan yang kemudian peneliti 

olah dalam bentuk tulisan. dalam hal ini peneliti 

menggunakan data yang diperoleh dari BPRS Metro Metro 

Madani KC. Jatimulyo yang kemudian disajikan dalam 

bentuk catatan lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat 

dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh 

secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian 

dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Jenis data sekunder biasanya berbentuk 

dokumen-dokumen, seperti data keadaan geografis objek 

penelitian, data produktivitas suatu lembaga, dan lain 

sebagainya, data sekunder yang digunakan berupa Jurnal, 

Buku yang berkaitan dengan penelitian, dan karya-karya 

lain yang dipublikasikan serta sesuai dengan batasan 

masalah dalam penelitian ini. 

 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu,yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan.23 Populasi dalam 

                                                           
22 Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, Metodelogi Penelitian 

(Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 73 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfebeta, 2014), h. 240 



21 
 

 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di BPRS Metro 

Madani KC. Jatimulyo Lampung Selatan. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang 

mewakili populasi.24 Sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo. Berhubung 

populasi (karyawan yang paham mengenai dampak revolusi 

industri pada perbankan syariah) tidak diketahui secara 

pasti, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik simple random sampling atau yang biasa disebut 

dengan istilah teknik acak sederhana. Pada teknik ini 

pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Margono menyatakan bahwa simple random 

sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang 

langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian 

setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil 

memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau 

untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila 

anggota populasi dianggap homogen.25 Berdasarkan teknik 

tersebut, maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 8 orang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif 

berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun 

perlu disadari bahwa data kualitatif sebenarnya bersifat 

subjektif.26 Adapun ketiga teknik pengumpulan data ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           
24 Radial, Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2014), h. 336 
25 Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 

126 
26 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian (Bandung: Alfebeta, 2012), h. 193 
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a. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah wawancara mendalam (indepth interview), yaitu 

suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka 

dengan informan atau orang yang diwawancarai. 

Wawancara akan dilakukan dengan semua karyawan BPRS 

Metro Madani KC. Jatimulyo Lampung Selatan. 

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan dalam pengumpulan data 

hanya merupakan suplemen dari wawancara, sehingga ada 

sebagian peneliti yang berpandangan bahwa tak perlu 

melakukan observasi jika wawancara dirasa sudah 

memberikan hasil yang lengkap dan mempunyai nilai 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun 

demikian, peneliti dalam penelitian ini melaksanakan 

keduanya dalam rangka mendapatkan data seperti lokasi 

atau posisi dari Bank, Struktur Organisasi, Kondisi 

Keuangan, dll yang ada di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Penggunaan dokumen merupakan teknik 

pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau 

benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal 

memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan observasi.27 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan Jurnal, Buku yang Berkaitan, Penelitian 

Terdahulu, serta karya-karya lain yang dipublikasikan. 

d. Kuisioner  

Menurut Sugiyono, kuisioner adalah eknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

                                                           
27 Ibid., h. 194 
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seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya28. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Dalam penelitian ini, kuisioner dibutuhkan 

untuk mendapatkan hasil yang kemudian dijadikan acuan 

menghitung bobot atau rating pada analisis SWOT terhadap 

strategi bersaing yang dilakukan BPRS Metro Madani KC. 

Jatimulyo. Kuisioner tersebut diberikan kepada seluruh 

karyawan mulai dari kepala cabang, marketing, kepala 

operasional, legal officer, customer service, dan teller. 

6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif itu 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun 

dalam prakteknya, analisis data lebih sering dilakukan saat 

pengumpulan data.29 Teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti di sini ialah Miles and Huberman. Menurut Sugiyono 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Adapun aktivitas analisis data meliputi data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data), dan conclusion 

drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi).  

Analisis data dilakukan secara simultan dan terus-menerus 

sebagaimana hal ini menjadi karakteristik dari pendekatan 

penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan makna, konteks, 

dan perspektif emik. Dalam penelitian ini, metode analisis data 

yang dilakukan peneliti ialah dalam bentuk analisis data 

                                                           
28 Ibid., h. 241 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D,.(Bandung:Alfabeta, 2014), h. 245 
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kualitatif dengan cara menganalisa data yang diperoleh di 

lapangan sebagaimana dalam beberapa literatur yang ada.30 

Analisis data yaitu upaya pemecahan data permasalahan 

penelitian untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang 

diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis 

menggunakan metode analisis SWOT, kemudian dirangkum 

untuk mendapatkan bobot atau rating dengan menggunakan 

Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS 

(External Factor Analysis Summary) dan memasukannya pada 

matriks SWOT untuk mengetahui apakah kekuatan dan 

peluang bisa menjadi unggulan atau kelemahan dan ancaman 

bisa menjadi hambatan dalam strategi bersaing produk BPRS 

Metro Madanai KC. Jatimulyo Lampung Selatan. 

 

J. Sistematik Pembahasan 

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan dan 

pembahasan penelitian ini, maka pembahasan di bagi dalam 

beberapa bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

 Pada bab pertama berisikan uraian penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan 

reverensi yang menjadi landasan dalan mendukung studi penelitian 

ini, diantaranya adalab teori strategi bersaing, teori strategi usaha 

dalam ekonomi islam, teori bank syariah, teori revolusi industri 

4.0, dan teori analisis SWOT. 

 

                                                           
30 Ibid., h. 245 
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BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisikan mengenai deskripsi objek penelitian 

diantanya adalah gambaran umum objek penelitian, penyajian 

fakta dan data lapangan. 

 BAB IV Analisis Penelitian 

Bab ini berisikan mengenai analisis daa penelitian dan 

temuan penelitian yang meliputi daftar data penelitian, strategi 

bersaing BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo dalam menghadapi 

era revolusi industri 4.0 ditinjau melaui analisis SWOT dan 

bagaimana strategi usaha BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo 

dalam perspektif Islam. 

BAB V Penutup 

Bab ini beriskan hasil kesimpulan dari penulis mengenai 

strategi apa yang digunakan BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo 

dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dalam perspektif ekonomi 

islam. Dan saran-saran atau rekomendasi yang diberikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Lembaga Keuangan  

1. Pengertian Lembaga Keuangan  

Dalam sistem keuangan suatu Negara, lembaga 

keuangan berperan dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di 

bidang keuangan. Menurut Iswardono di dalam Budiono 

lembaga keuangan di maksudkan sebagai perantara pihak-

pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of found) 

dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana 

(lack of found). Menurut Faried di dalam Budiono lembaga 

keuangan merupakan suatu lembaga yang membantu 

melancarkan pertukaran barang dan jasa dan menyalurkan 

tabungan ke investasi.31 

2. Lembaga Keuangan dalam Perspektif Islam 

Dalam perspektif ekonomi islam Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya 

memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip 

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami 

peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya.32 

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah 

Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan 

produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional 

sebagai lembaga keuangan syariah. Adapun unsur legalitas 

operasi sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh berbagai 

                                                           
31 Arif Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga 

Keuangan Syariah, Ponorogo:Universitas Muhammadiyah Ponorogo,” Jurnal 

Law and Justice Vol.2 No.1 (2017), h. 23 
32 Muhammad abdul karim, Kamus Bank Syariah (Yogyakarta: 

asnaliter, 2006), h. 32 



27 
 

 

institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin 

operasi. 

Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut :  

a. Bank Indonesia, sebagai institusi yang berwenang 

mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat.  

b. Departemen Keuangan, sebagai institusi yang berwenang 

mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.  

c. Kantor Menteri Koperasi, sebagai institusi yang 

berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. 

Sesuai dengan Firman Allah Lembaga keuangan juga 

terkandung dalam Al-Quran mengenai Konsep amar ma’ruf 

terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 104 : 

يَّْدُعْوَنٰاِلَىٰاْلَخْيِرَٰويَأُْمُرْوَنٰبِاْلَمْعُرْوِفٰ ةٰ  ْنُكْمٰاُمَّ َوْلتَُكْنٰم ِ

ىِٕكَٰٰٓ َٰوَيْنَهْوَنَٰعِنٰاْلُمْنَكِرٰ
ُحْونَٰاْلُمْفلُِٰٰهمَُٰٰواُول ٰۤ  

Artinya:“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada 

yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung”.33 

Praktek ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik itu 

yang berbentuk lembaga keuangan atau perdagangan harusla 

berdasarkan syariat islam karena semuanya mengandung nilai 

ibadah. Mengamalkan syariat Islam melalui lembaga keuangan 

berarti lembaga tersebut mendukung kemajuan ekonomi 

bangsa yang berahlak dan berarti juga ikut mendukung gerakan 

amar ma’ruf nahi munkar. Dikarenakan dana yang diambil atau 

dikumpulkan dari nasabah atau masyarakat disalurkan dan 

diperuntukkan kepada usaha-usaha masyarakat dan proyek-

proyek yang halal, sehingga terciptanya baldatun toyyibatun 

wa robbun ghofur. 

                                                           
33 Departemen Agama, Q.S Ali-Imran ayat 104 
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3. Macam-Macam Bank 

a. Bank Konvensional 

 Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan 

Syariah), yang dimaksud dengan bank konvensional adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

kovensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank 

umum konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. 

b. Bank Syariah 

 Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang 

dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas 

usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum 

islam yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadis. 

Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan 

sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi 

hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak 

menggunakan sistem riba sama sekali. Menurut Setia budi 

para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai 

bank syariah, diantaranya yaitu:34 

1) Siamat Dahlan  

Menurut Siamat Dahlam, bank syariah merupakan 

bank yang menjalankan usaha perbankan dengan 

berdasar ataupun memperhatikan prinsip – prinsip 

syariah yang tertuang di dalam Al-Qur’an dan Hadis. 

2) Scahik  

Menurut pengertian bank syariah adalah suatu 

bentuk dari bank modern yang berlandaskan hukum-

hukum agama islam, yang dikembangkan pada abad 

pertengahan islam dengan jalan menggunakan konsep 

bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan 

menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan 

                                                           
34 Setia Budhi, “Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank 

Syariah Di Indonesia, Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang,” 

Jurnal Unimus Vol.2 No.1 (2004), h. 3 
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anggapan kepastian keuntungan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

3) Sudarsono  

    Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah 

satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit 

dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan 

berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun 

prinsip syariah. 

4) Perwataatmadja 

    Menurut Perwataatmadja, pengertian bank syariah 

adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-

prinsip syariah ataupun islami yang tata cara 

pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur’an 

dan Hadis. 

5) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 

    Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah 

yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit 

usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. 

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan 

aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan 

prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank 

Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah), dan UUS (unit Usaha Syariah). 

Sedangkan menurut Edy Wibowo bank syariah 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu 

kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Edy 

Wibowo menambahkan, bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah 

bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara 
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bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan 

mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di 

zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada 

sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.35 

Sutan Remy Shahdein mengemukakan bahwa, bank 

syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi 

yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan 

prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.36 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah 

bank yang operasionalnya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa 

pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan 

ketentuan-ketentuan syariat Islam. 

B. Tinjauan tentang Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Anthony and Govindarajan menyatakan “different 

strategies require different task priorities”. Strategi yang 

berbeda memerlukan tugas yang berbeda prioritas. Konsep 

strategi sejalan dengan arti kata tersebut. Steiner and Miner 

menjelaskan bahwa strategi berasal dari kata Yunani strategos 

yang berarti jenderal dan secara harfiah berarti seni para 

jenderal.37 ”ultimately about how to win wars”. Artinya strategi 

pada akhirnya tentang bagaimana untuk memenangkan perang, 

                                                           
35 Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah?, 1st ed. (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2005), h. 33 
36 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, 3rd ed. (Jakarta: PT 

Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 54 
37 John B Steiner, George A dan Miner, Kebijakan Dan Strategi 

Manajemen (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 18 
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dimana perang dapat diartikan juga permasalahan yang 

dihadapi.38 

 Menurut William J. Stanton dalam Amirullah 

mendefisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas 

dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

seperti yang dikatakan oleh Kotler and Cox bahwa “Strategy is 

a vision”. Selanjutnya, menurut Rivai dan Prawironegoro 

dalam Amirullah, strategi merupakan cara dan alat yang 

digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau 

objective). Strategi harus mampu membuat semua bagian dari 

suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk 

mencapai tujuan akhir (sasaran atau objective).  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi merupakan serangkain rencana 

dasar yang harus mampu membuat semua bagian organisasi 

menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Strategi 

membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam 

mewujudkan visi organisasi. Keputusan yang diambil 

organisasi akan dijadikan pedoman dalam mewujudkan 

kemajuan organisasi dengan strategi yang dilakukan. 

2. Karakteristik Strategi 

Menurut Taufiq Amir sebuah keputusan disebut 

keputusan strategi apabila memenuhi tiga karakteristik 

diantaranya:39 

a. Jarang dibuat (extraordinary) 

 Sebuah keputusan strategis selalu memiliki implikasi luas 

dalam organisasi. Oleh karena itu tidak bisa diambil secara 

sembarangan dengan cukup sering terutama jika dimensi 

waktunya akan memakan waktu panjang.  

                                                           
38 Vijay Anthony, Robert N dan Govindarajan, Management Control 

System (America: Mc Graw Hill, 2007), h. 577 
39 Taufiq Amir, Manajemen Strategi (Yogyakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 10 
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b. Signifikan 

 Derajat keputusan strategis selalu penting dan melibatkan 

sumber daya dan komitmen yang besar. 

c. Berdampak luas 

Keputusan strategik berdampak luas dan menjadi dasar bagi 

keputusan-keputusan selanjutnya bagi seluruh organisasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa sebuah strategi harus memuat tiga karakteristik tersebut 

untuk membedakan sebuah langkah yang diambil merupakan 

sebuah strategi atau bukan strategi. 

3. Tipe Strategi 

Koteen dalam Salusu mengklasifikasikan strategi ke 

dalam tipe-tipe strategi yang sering dianggap sebagai suatu 

hierarki. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut:40 

a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi) 

 Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-

nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan-

pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk 

siapa. 

b. Program Strategy (Strategi Program) 

 Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-

implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira 

dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau 

diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. 

Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber 

Daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada 

memaksimalkan pemanfaatan sumbersumber daya esensial 

yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

                                                           
40 Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi 

Publik Dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: Grasindo, 1996), h. 104 
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organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi dan sebagainya. 

c. Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) 

 Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan 

kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-

inisiatif strategi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa sebagai sebuah organisasi, Dinas Perhubungan termasuk 

dalam tipe strategi organisasi. Tipe organisasi ini berkaitan 

dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-

inisiatif stratejik yang baru. 

4. Tingkat-tingkat Strategi 

 Schendel, Hofer dan Higgins dalam Salusu 

menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya 

disebut Master Strategy, yaitu Enterprise Strategy, Corporate 

Strategy, Business Strategy dan Functional Strategy.41 

a. Enterprise Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. 

Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan 

masyarakat. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara 

organisasi dan masyarakat luas, sejauh interaksi itu akan 

dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. 

Corporate Strategy. Strategi ini berkaitan dengan misi 

organisasi,  sehingga sering disebut grand strategy yang 

meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. 

b. Business Strategy 

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana 

merebut pasaran di tengah masyarakat. Penempatan 

organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para 

politisi, para anggota legislatif, para donor dan lain 

sebagainya. Semua dimaksudkan untuk memperoleh 

                                                           
41 Ibid, h. 101 
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keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 

c. Functional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan 

untuk menunjang suksesnya strategi lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini master strategi yang digunakan 

adalah tingkat corporate strategy. Strategi ini berkaitan dengan 

misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategy yang 

meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. 

 

C. Strategi Bersaing 

1. Pengertian Strategi Bersaing 

John A. Byrne mendefinisikan strategi sebagai sebuah 

pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan 

direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi 

dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Sedangkan 

menurut Porter Strategi bersaing adalah mengembangkan 

rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang 

seharusnya menjadi tujuannya dan kebijakan apa yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.42 Pokok perumusan 

strategi bersaing yaitu menghubungkan perusahaan dengan 

lingkungannya, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, 

meliputi kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi. Aspek utama 

dari lingkungan perusahaan adalah industri perusahaan tersebut 

dapat bersaing.  

2. Tujuan Strategi Bersaing 

Tujuan strategi bersaing untuk suatu unit usaha dalam 

sebuah industri salah satunya menemukan posisi dalam industri 

tersebut dimana perusahaan dapat melindungi diri sendiri 

dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan (daya) persaingan 

                                                           
42 Michael Porter, Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industry 

Dan Pesaing (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 36 



35 
 

 

atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. 

Rivalitas dikalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan 

untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik seperti 

persaingan harga, perang iklan, memberikan hadiah, introduksi 

produk dan meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada 

pelanggan. Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing 

merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk 

memperbaiki posisi bersaingnya. Strategi bersaing yang efektif 

dapat dilakukan oleh bank dengan cara mengenali dan menilai 

pesaing utama, menilai tujuan, strategi, kekuatan dan 

kelemahan mereka serta pola reaksinya, kemudian bank harus 

memilih pesaing utama yang akan diserang atau dihindari, 

dengan cara ini bank dapat menemukan bidang-bidang 

keunggulan bersaing potensial dan kekurangannya. hal-hal 

yang harus diperlukan dalam bank di dalam menganalisis 

pesaing yaitu: 

a.  Mengenali Pesaing 

 Bank dapat mengenali pesaingnya dari sudut pandang 

industri dan bank harus memahami pola persaingan dalam 

industrinya bila berharap dapat menjadi pemain efektif 

dalam industri tersebut. Dari sudut pandangan pasar, bank 

dapat pula mengenali pesaingnya. Di sini mereka 

menetapkan pesaing sebagai bank yank mencoba 

memuaskan kebutuhan nasabah yang sama. 

b. Memastikan Tujuan Pesaing 

 Setelah bank pesaing utama maka pertanyaan selanjutnya 

adalah, apa yang menjadi tujuan pesaing? apakah ingin 

memaksimalkan laba? bank harus mengetahui strategi apa 

yang digunakan pesaing untuk merealisasikan tujuan 

tersebut. Bank harus pula memantau tujuan utama pesaing 

ingin memasuki segmen pasar yang sudah dilayani bank. 

c. Mengenali Strategi Pesaing 

 Pada setiap industry, pesaing dapat dibagi kedalam 

kelompok yang menjalankan strategi berbeda. Kelompok 
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strategi adalah perusahaan atau bank dalam satu industry 

yang menempuh strategi yang sama atau serupa di suatu 

pasar sasaran. Bank perlu meneliti semua dimensi yang 

membedakan sekelompok strategi dalam industry 

perbankan, bank harus mengetahui mutu, sifat dan bauran 

produk atau jasa bunga, banyaknya kantor cabang dan 

lokasinya, kualitas tenaga penjual dan promosi yang 

digunakan pesaing. Demikian juga program riset dan 

informasi pemasaran pesaing strategi keuangan yang 

digunakan pesaing.43 

d. Menilai Kekuatan Dan Kelemahan Pesaing 

 Bank dapat belajar dari data sekunder untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan pesing atau dapat pula dari 

pengalaman pribadi serta lewat riset pemasaran. Kini 

banyak bisnis yang memakai benchmarking (penetapan 

tolok ukur), membandingkan produk atau jasa terhadap 

produk atau jasa pesaing atau industri terkemuka lain untuk 

memperbaiki mutu dan kinerja. 

e. Memperkirakan Reaksi Pesaing 

 Bank ingin mengetahui pula: apa yang akan dilakukan 

pesaing? manajemen harus mengetahui bahwa, reaksi setiap 

pesaing berbeda ada yang tidak bereaksi cepat terhadap 

gerakan persaingan. dalam industry tertentu, para pesaing 

hidup relative dalam harmoni. Mengetahui bagaimana 

pesaing utama bereaksi merupakan petunjuk terbaik bagi 

bank untuk mengetahui besarnya manfaat untuk menyerang 

pesaing atau sebaiknya mempertahankan porsi bank saat ini. 

f. Memilih Pesaing Untuk Diserang Dan Dihindari 

 Suatu alat yang bermanfaat untuk menilai kekuatan dan 

kelemahan pesaing adalah analisis nilai pelanggan (custome 

value analysis). Tujuan analisis ini adalah menetapkan 

                                                           
43 Sumarni Murti, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: 

Liberty, 2002), h. 362 
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manfaat yang dinilai tinggi oleh nasabah sasaran dan 

bagaimana menghargai nilai relatif dan berbagai tawaran 

bank pesaing. Hal pertama yang harus dilakukan oleh bank 

adalah mengenali sifat-sifat utama yang dinilai tinggi oleh 

nasabah dan peringkatnya dimata nasabah. Kemudian bank 

harus menilai kinerja pesaing pada sifat-sifat utama yang 

dinilai tinggi oleh nasabah dan peringkatnya dimata 

nasabah. Kemudian bank harus menilai kinerja pesaing pada 

sifat-sifat yang dihargai tersebut.44 

 Kunci untuk memperoleh keunggulan pesaing adalah 

memperhatikan setiap segmen nasabah dan menguji 

bagaimanakah tawaran bank dibandingkan dengan tawaran 

pesaing utama. Jika tawaran bank lebih baik, maka bank dapat 

menetapkan harga lebih tinggi untuk meraih laba lebih tinggi 

atau menetapkan harga sama dan segmen pasarnya naik. Akan 

tetapi apabila prestasi bank untuk beberapa sifat penting lebih 

rendah daripada pesaing utama maka, bank harus berusaha 

keras untuk memperkuat sifat-sifat tersebut atau mencari sifat 

penting yang dapat dikembangkan melebihi pesaing utama. 

Agar dapat menyusun strategi yang konseptual maka penyusun 

strategi dituntut memiliki keahlian-keahlian sebagai penyusun 

strategi sebagai berikut:45 

1) Identifikasi, Identifikasi adalah prosesanalisi yang penting. 

Identifikasi adalah proses analisis yang cermat untuk 

menjamin bahwa semua faktor yang mempengaruhi strategi 

telah dipertimbangkan. Lebih penting lagi, proses 

identifikasi menentukan parameter-parameter untuk 

memulai analisis strategi.46 

2) Prediksi, Prediksi, khususnya terhadap peramalan strategi, 

memerlukan keahlian mempertimbangkan masa depan. 

Masa depan tidak dapat diidentifikasikan tetapi harus 

                                                           
44 Ibid., h. 365 
45 Muhammad Alimin, Etika Perlindumgan Konsumen Dalam 

Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 56 
46 Ibid., h. 58 
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diprediksi. Prediksi tidak semata-mata didasarkan pada 

analisis obyektif tetapi juga memerlukan pertimbangan- 

pertimbangan subyektif. Penyusun strategi harus 

memperoleh cara untuk menanggapi perubahan lingkungan 

dengan mengantisipasikan perubahan tersebut. Antisipasi 

tersebut memerlukan pertimbangan terhadap ketidakpastian 

dan prediktif yang sulit. 

3) Inovasi, Inovasi Dalam konteks lingkungan dan sumber-

sumber perusahaan, penyusun strategi harus menyelidiki 

pilihan-pilihan strategi seluas-luasnya tetapi masih dalam 

kemampuan perusahaan. 

4) Evaluasi, Setelah identifikasi, prediksi dan inovasi, maka 

evaluasi atau pengujian konsistensi. Evaluasi tidak hanya 

melibatkan instrument logis tetapi dalam realitasnya 

memerlukan juga analisis dan pertimbangan. Dalam 

kerangka kerja dinamis perumusan strategi, evaluasi 

mempertemukan tidak hanya lingkungan dan sumber-

sumber saat sekarang tetapi juga prediksi kondisi eksternal 

dan internal masa depan. 

5) Pembuatan Keputusan, Pembuatan keputusan berhubungan 

dengan pemilihan strategi. Alternatif strategi yang disusun 

dengan keahlian inovasi atau diuji konsistensinya agar dapat 

dibuat keputusan pemilihan strategi. Masa depan yang tidak 

pasti juga mengakibatkan pembuatan keputusan 

mengandung risiko. 

D. Strategi Bersaing Dalam Pandangan Islam 

1. Pengertian Strategi Bersaing dalam pandangan islam 

M. Ismail Yusanto menjelaskan Islam sebagai sebuah aturan 

hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturannya yang 

rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat 

praktik persaingan yang tidak sehat.  
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Minimal ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas 

persaingan bisnis menurut Islam yaitu: pihak-pihak yang bersaing, 

cara persaingan, dan produk yang dipersaingkan.47 

a. Pihak-Pihak Yang Bersaing 

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. 

Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya 

tentang bisnis yang digelutinya termasuk persaingan yang 

terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis yang 

dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan 

mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang diperoleh 

adalah rezeki yang merupakan karunia yang telah ditetapkan 

Allah. 

Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk 

mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah 

satunya dengan jalan berbisnis, ia tidak akan takut akan 

kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena 

anggapan rezeki itu di ambil pesaing. 

b. Cara Bersaing 

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis 

juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah 

muamalah. Karenanya persaingan bebas yang menghalalkan 

segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena 

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan 

pihakpihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai 

hubungan interpersonal, seorang pembisnis muslim tetap harus 

berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra 

bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim 

bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga memberikan 

“servis” dengan hal yang dilarang syariah. 

                                                           
47 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2002), h. 93 



40 
 

 

Pemberian suap untuk memuluskan negosiasi, misalnya, 

jelas dilarang syariat. Atau dengan cara memberikan umpan 

perempuan, sebagaimana telah menjadi hal lumrah dalam 

praktik bisnis sekarang. Dalam berhubungan dengan rekan 

bisnis, setiap pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-

hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam 

berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. 

Misalnya, memberikan sampel produk dengan kualitas yang 

sangat baik, padahal yang dikirimkan itu memiliki kualitas 

jelek. 

Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana bersaing 

dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan 

usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Itu bukan 

berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan 

daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah dengan 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebut 

spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada 

cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal seperti itu ternyata 

justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik 

para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. 

Sementara itu, Negara harus mampu menjamin terciptanya 

sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak 

diperkenankan fasilitas khusus pada seorang atau sekelompok 

pebisnis tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan 

baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. 

c. Produk (Barang dan Jasa) yang Dipersaingkan  

 Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut: 

1)  Produk 

Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang 

maupun jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan 

apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari 

penipuan, kualitas terjamin dan berdaya saing. 
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2) Harga 

 Bila ingin memenangkan persaingan, maka harga harus 

kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan membanting 

harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing. 

3) Tempat  

Tempat harus baik, bersih, sehat dan nyaman agar dapat 

menarik pelanggan. 

4) Pelayanan  

Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh 

dengan mendekati maksiat. 

5) Layanan purna jual 

Layanan purna jual ini merupakan servis yang diberikan 

kepada konsumen untuk sesuai akad yang telah disepakati. 

E. Revolusi Industri 4.0 

1. Pengeretian Revolusi Industri 

 Revolusi industri secara simpel artinya adalah 

perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia 

memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 

tiga kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri 

yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh 

perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer 

dan budaya.  

2. Sejarah Munculnya Revolusi Industri 4.0 

Revolusi Industri 4.0 sudah masuk ke Indonesia sejak 

tahun 2015. Hal ini memberikan peluang bagi sejumlah sektor 

ekonomi di seluruh dunia untuk mendapatkan pangsa pasar dan 

investasi yang lebih luas.48 

                                                           
48 Wahyudi Sutopo Hoedi Prasetyo, “Indusri 4.0 : Telaah Klasifikasi 

Aspek Dan Arah Perkembangan Riset,” Jurnal Teknik Industri Vol. 13, N 

(2018), h. 19 
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Revolusi digital merupakan istilah lain dari industri 4.0, 

disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer 

dan otomatisasi di semua bidang. Industri 4.0 di katakan era 

teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang 

akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja 

menjadi tidak linier. Salah satu karakteristik unik dari industri 

4.0 adalah pengaplikasian Artificial Intellegence (AI) dengan 

bentuk pengaplikasiannya tersebut adalah penggunaan robot 

untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, 

efektif dan efisien49 

3. Tujuan dan Manfaat Revolusi Industri 4.0 

Tujuan dari Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan cara 

hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana 

adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan 

dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan 

dampak disiplin ilmu. 

Sebagian besar pendapat mengenai potensi manfaat 

Industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan fleksibilitas 

produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan dan 

peningkatan pendapatan. Terwujudnya potensi manfaat 

tersebut akan memberi dampak positif terhadap perekonomian 

suatu negara. Industri 4.0 memang menawarkan banyak 

manfaat, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. 

Tantangan yang dihadapi oleh suatu negara ketika menerapkan 

Industri 4.0 adalah munculnya resistansi terhadap perubahan 

demografi dan aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, 

keterbatasan sumber daya, risiko bencana alam dan tuntutan 

penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Terdapat 

kesenjangan yang cukup lebar dari sisi teknologi antara kondisi 

dunia industri saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari 

Industri 4.0. Adanya faktor keengganan perusahaan dalam 

                                                           
49 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Endang Sriani, “Peluang Dan 

Tantangan Bank Syariah Di Era Revolusi 4.0,” (Jurnal Studi Agama Islam 

Vol. 13. 2020), h. 74 
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menerapkan Industri 4.0 karena khawatir terhadap 

ketidakpastian manfaatnya 

F. Analisis SWOT 

1. Pengertian Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis 

yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Dalam Siagian, 

SWOT merupakan akronim dari Strengths (kekuatan), 

Weakness (kelemahan) Opportunities (Peluang) dan Threats 

(Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam 

tubuh suatu organisasi atau dalam arti faktor lingkungan 

internal sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-

faktor lingkungan yang dihadapi organisasi atau dalam arti 

faktor lingkungan eksternal. Penjelasan mengenai SWOT 

adalah sebagai berikut: 

a. Strengths (Kekuatan) 

     Faktor kekuatan adalah antara lain kompetensi khusus yang 

terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan 

keunggulan komparatif oleh organisasi. Perlu diperhatikan 

dalam hal apa organisasi telah berhasil. Apabila 

keberhasilan tersebut telah diketahui, perlu diidentifikasi 

apa karakteristik dari keberhasilan atau sukses tersebut, 

yaitu apa yang merupakan kekuatan-kekuatan unik 

organisasi. 

b. Weakness (Kelemahan) 

     Kelemahan yang dimaksud ialah keterbatasan atau 

kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan 

kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi 

penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. 

Kelemahan yang dirasakan oleh organisasi antara lain lokasi 

yang jauh dari fasilitas umum, sumber daya seperti kondisi 

keuangan yang tidak stabil, terbatasnya tenaga terampil, 

kekurangmampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

ada, kurang disiplin karyawan, pertentangan antar 

kelompok dan lemahnya kepemimpinan. Salah satu akar 
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dari kelemahan organisasi ialah apabila organisasi tidak 

memiliki tujuan dan sasaran serta struktur organisasi yang 

tidak teratur. 

c. Opportunities (Peluang) 

      Definisi sederhana tentang peluang adalah berbagai situasi 

lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. 

d. Threats (Ancaman) 

      Pengertian ancaman merupakan kebalikan dari peluang. 

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak 

menguntungkan suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, 

ancaman akan menjadi ganjalan bagi organisasi untuk masa 

sekarang maupun di masa depan. 

     Berdasarkan penjelasan, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa analisis SWOT ini mampu menguraikan faktor-faktor 

seperti faktor S, W, O, dan T sehingga memudahkan peneliti 

dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi dalam 

memecahkan masalah. 

 Analisis SWOT merupakan sebuah analisa yang 

dicetuskan oleh Albert Humphrey, pada dasawarsa 1960-

1970an. SWOT merupakan akronim untuk kata strengths 

(kekuatan), weaknesses (kelemahan), oportunities (peluang), 

threats (ancaman). Analisis SWOT adalah instrumen yang 

ampuh dalam melakukan analisis strategik, keampuhan 

tersebut terletak pada kemampuan penentu strategi perusahaan 

untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan 

pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat 

untuk meminimalisasi kelemahan yang timbul 

 Dalam analisis SWOT ini menganalisis adanya dua faktor 

lingkungan usaha, dimana lingkungan itu berupa:50 

                                                           
50 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis 

(Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAI) (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2016), h. 19-20 



45 
 

 

a. Lingkungan eksternal merupakan suatu kekuatan, suatu 

kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling 

berhubungan dimana organisasi atau perusahaan tidak 

mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk 

mengendalikan atau mempengaruhinya. Lingkungan 

eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi 

pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal 

memang sulit untuk dikendalikan karena melibatkan pihak-

pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan 

perusahaan. Oleh karena itu analisis lingkungan eksternal 

sangat diperlukan oleh perusahaan khususnya dalam proses 

perumusan strategi.  

     Matriks EFE (evaluasi faktor eksternal) merupakan 

salah satu matriks yang membantu perusahaan dalam 

menganalisis faktor lingkungan eksternal. Di dalam matriks 

EFE, faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi 2 kunci 

faktor yaitu peluang (opportunities) dan ancaman (threats). 

Matriks ini menyediakan tempat bagi para penyusun atau 

perancang strategi dalam merangkum dan juga 

mengevaluasi informasi mengenai lingkungan eksternal 

perusahaan. Tahapannya adalah sebagai berikut:51 

1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang 

dan ancaman). 

2) Berilah bobot pada masing-masing faktor dalam kolom 

2, nilai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 

(tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan 

dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing 

faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 

(outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor 

peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar 

dibering rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi 

                                                           
51 Ibid., h. 21 
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rating +1). Pemberian nilai rating ancaman 

kebalikannya. Misalnya, jika ancamannya sedikit 

ratingnnya 4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 

3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 

4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-

masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).  

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau 

ancaman mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan 

bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk 

memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan 

yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap 

faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini 

dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini 

dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri 

yang sama. Lingkungan internal merupakan suatu 

kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa 

yang saling berhubungan dimana organisasi atau 

perusahaan mempunyai kemampuan untuk 

mengendalikannya. 

b. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat 

diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan 

internal tersebut nantinya akan memunculkan kelemahan 

dan juga kekuatan dari perusahaan. Analisis lingkungan 

internal dapat dilakukan dengan menggunakan matrik EFI 

(Evaluasi Faktor internal). Matrik ini serupa dengan matrik 

EFE yang digunakan dalam analisis lingkungan eksternal. 

Perbedaanya adalah faktor-faktor yang ditampilkan adalah 

faktor lingkungan internal yang berupa kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan. Beberapa tahap yang 

dilakukan yaitu:52 

                                                           
52 Freddy Rangkuti., op.cit., h. 23  
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1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta 

kelemahan perusahaan dalam kolom 1. 

2) Berilah bobot pada masing-masing faktor dalam kolom 

2, nilai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 

(tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan 

dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

(semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi 

skor total 1,0). 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing 

faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 

(outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif 

(semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi 

nilai +4 (sangat baik) dengan membandingkan dengan 

rata-rata industri atau dengan pesaing utama. 

Sedangkan variabel yang bersifat negatif, 

kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan 

besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, 

nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan 

perusahaan dibawah rata-rata, nilainya adalah 4.  

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 

3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 

4. Hasilnya berupa skorpembobotan untuk masing-

masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau 

ancaman mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan 

bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk 

memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan 

yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap 

faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini 

dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini 
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dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri 

yang sama. 

Tabel 2.1 

 Matriks Swot 

 Sumber: Rangkuti 2021 

Adapun maksud dari matriks di atas adalah : 

(a) Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran 

perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan 

untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. 

(b) Strategi ST Ini adalah strategi dalam menggunakan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi 

ancaman. 

(c) Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

(d) Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang 

bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman 

  Fungsi analisis SWOT adalah untuk menganalisa 

mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan 

                        IFAS 

 

EFAS 

Strenght (S) Tentukan 

5-10 faktor-faktor 

kekuatan internal 

Weaknesess (W) 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan 

internal 

Opportunies (O) 

Tentukan 5-10 

faktor peluang 

eksternal 

Strategi SO 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang. 

Strategi WO 

Menciptakan strategi 

yang meminimalkan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Threaths (T) 

Tentukan 5-10 

faktor ancaman 

eksternal 

Strategi ST 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Menciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman. 
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yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal 

perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang 

dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap 

kondisi eksternal perusahaan. 

Gambar 2.1 

Analisis Diagram Swot 

 

 

            

   

 

  

                       

  

 

            

Adapun hubungan kerja dari tabel diatas adalah:  

(a) Kuadran 1, Ini merupakan situasi yang sangat 

menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang 

dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 

ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 

(Growth oriented strategy). 

(b) Kuadran 2, Meskipun menghadapi berbagai ancaman, 

perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. 

Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

(c) Kuadran 3, Perusahaan menghadapi peluang pasar yang 

sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa 

kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi 

BERBAGAI PELUANG 

KEKUATAN KELEMAHAN 

BERBAGAI ANCAMAN 

3.  Mendukung Strategi 

Turn-around 
1.  Mendukung Strategi 

Agresif 

 

  4. Strategi Defensif                        2.  Mendukung Strategi 

Diversifikasi 
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perusahaan ini adalah meminimalkan masalahmasalah 

internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar 

lebih baik. 

(d) Kuadran 4, Ini merupakan situasi yang sangat tidak 

menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi 

berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

 

 

  

 

 



 
 

85 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Abdillah, Muhammad Bahtiar. “Business Strategy Analysis SMEs 

Bamboo Crafts in Bandung City.” Jurnal adbispreuner Vol. 2 No. 

(2017): 230. 

Al-Arif, M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian 

Teoritis Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998. 

Alimin, Muhammad. Etika Perlindumgan Konsumen Dalam Ekonomi 

Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004. 

Amin, A. Riawan. Menggagas Manajemen Syari’ah Teori Dan Praktik 

The Calestial Management. Jakarta: Salemba Empat, 2010. 

Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian. Bandung: Alfebeta, 2012. 

Anthony, Robert N dan Govindarajan, Vijay. Management Control 

System. America: Mc Graw Hill, 2007. 

Budiono, Arif. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan 

Syariah, Ponorogo:Universitas Muhammadiyah Ponorogo,.” 

Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1 (2017): 23. 

Edy Wibowo. Mengapa Memilih Bank Syariah? 1st ed. Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2005. 

Endang, Tazkiyyaturrohmah. “Peluang Dan Tantangan Bank Syariah 

Di Era Revolusi 4.0.” Studi Agama Islam Vol. 13. (2020): 74–94. 

Freddy Rangkuti. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis 

(Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAI). Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2016. 

Hamdan. “Industri 4.0 Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan 

Demi Kemandirian Ekonomi.” Jurnal Nusamba Vol.3 No.2 

(2018): 2. 

Hasan, Ali. Marketing Bank Syari’ah. Bogor. Ghalia Indonesia, 2010. 



86 
 

 

Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo. “Indusri 4.0 : Telaah Klasifikasi 

Aspek Dan Arah Perkembangan Riset.” Jurnal Teknik Industri 

Vol. 13, N (2018). 

Husna, Fathayatul. “Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari’ah Digital, 

Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam Fathayatul.” 

Jurnal Kajian Manajeman Dakwah Vol. 3., N (2020): 59–70. 

Kurniawan, Arief Rakhman. Total Marketing. Yogyakarta: Kobis, 

2014. 

Mannan, M. Abd. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: 

Dana Bakti Prima Yasa, 1997. 

Margono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. 

Muhammad. Bank Syari’ah Problem Dan Prospek Perkembangannya 

Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. 

Muhammad abdul karim. Kamus Bank Syariah. Yogyakarta: asnaliter, 

2006. 

Muhith, Abdul. “Sejarah Perbankan Syari’ah.” Jurnal Kajian 

Keislaman Dan Pendidikan Vol. 1 No. (2012): 77. 

Murti, Sumarni. Manajemen Pemasaran Bank. Yogyakarta: Liberty, 

2002. 

Porter, Michael. Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industry Dan 

Pesaing. Jakarta: Erlangga, 2001. 

 Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industry Dan Pesaing. Jakarta: 

Erlangga, 2001. 

Radial. Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2014. 

Rangkuti, Freddy. SWOT Balanced Scorecard Teknik Menyusun 

Strategi Korporat Yang Efektif plus Cara Menyusun Kinerja Dan 

Resiko. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. 

Salusu. Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik 



87 
 

 

Dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo, 1996. 

Setia Budhi. “Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di 

Indonesia, Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang,.” 

Jurnal Unimus Vol.2 No.1 (2004): 3. 

Sholihin, Ismail. Manajeman Strategi. Jakarta: Erlangga, 2012. 

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam. 3rd ed. Jakarta: PT Pustaka 

Utama Grafiti, 2007. 

 Perbankan Islam. 3rd ed. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007. 

Steiner, George A dan Miner, John B. Kebijakan Dan Strategi 

Manajemen. Jakarta: Erlangga, 1997. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,. 

Bandung: Alfebeta, 2014. 

Taufiq Amir. Manajemen Strategi. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Yusanto, Muhammad Ismail. Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Skripsi NIsa Full.pdf (p.1-127)
	SKRIPSI NISA AWAL.pdf (p.1-17)
	SKRIPSI NISA bab 1 dst.pdf (p.18-127)
	1persetujuan.pdf (p.1)
	2pengesahan.pdf (p.2)

	Surat Turnitinn.pdf (p.128)
	Turnitin.pdf (p.129-134)

