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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam. Oleh karenanya 

sifat dari ajaran islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan 

manusia tidak luput dari aturan Islam. Termasuk disini mengenai hubungan 

manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi 

(bermuamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya 

mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini 

adalah hukum ekonomi Islam.
1
 

Perkembangan peradapan manusia menimbulkan adanya perkembangan 

teknologi yang terarah kepada teknologi canggih pada akhir-akhir ini, dan adanya 

peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia
2
 terutama dalam bidang ekonomi 

yang saat ini lagi mendapatkan perhatian dan sorotan yang tajam dari kalangan 

baik pemerintahan, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, dan umat 

khususnya, yaitu ekonomi syariah. 

Islam telah menggariskan dengan sangat jelas bahwa fungsi manusia baik 

secara individu maupun secara koleratif dalam hidup dan kehidupannya adalah 
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beribadah. Dan muara yang dituju dari segala aktifitas dunia adalah kebahagiaan 

dan kedamaian dunia-akhirat. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu’ah : 10 

َ َكثِيًرا لَعَلَّكُ  ِ َواْذُكُروا اَّللَّ ََلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل اَّللَّ ْم فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ

 تُْفِلُحون

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 

(QS. Al-Jumu’ah : 10 ). 

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa segala aktivas manusia dalam 

kehidupan yang berhubungan dengan keduniaan, haruslah selalu diiringi dengan 

nilai-nilai ibadah sebagai bukti pengabdian hambanya kepada tuhan pencipta 

kehidupan, begitupula dengan menjalankan segala aktivitas bisnis, baik  secara 

perorangan maupun secara  organisasi bisnis. 

Setiap organisasi bisnis dihadapkan pada dua jenis lingkungan, yaitu 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Makin besar suatu perusahaan, atau 

organisasi, makin kompleks pula bentuk, jenis dan sifat interaksi yang terjadi 

dalam menghadapi kedua jenis lingkungan tersebut. Setiap manajer pasti 

menyadari bahwa mengelola beraneka ragam kegiatan dengan berbagai seginya 

secara internal hanyalah sebagian dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh 

pimpinan puncak organisasi betapa pun pentingnya kegiatan tersebut.
3
 

Penting bagi para penentu strategi organisasi untuk menyadari bahwa 

ancaman bagi satuan bisnis dapat berupa peluang bagi satuan bisnis lain yang 
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bergerak dalam kegiatan bisnis yang sejenis.
4
 Jika manajer telah menyelesaikan 

analisis faktor-faktor strategis eksternalnya (peluang dan ancaman), ia juga harus 

menganalisis faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan),
5
 karena 

dengan cara tersbut dapat memunculkan strategi yang hasilnya nanti akan menjadi 

kekuatan dalam internal perusahaan tersebut, misalnya menganalisis kekurangan 

dengan memperhatikan ancaman dengan dua hal tersebut muncullah strategi yang 

dengan strategi tersebut berdampak positif hingga bisa menjadi suatu kekuatan 

perusahaan nantinnya. 

Penting pula untuk nenyadari bahwa berbagai faktor kekuatan dan 

kelemahan yang sifatnya kritikal berperan sangat penting dalam membatasi usaha 

pencaharian berbagai alternatif dan pilihan strategis untuk digunakan. Dengan 

perkataan lain, dengan menggunakan analisis SWOT kompetensi khusus yang 

dimiliki dan kelemahan yang menonjol dapat dinilai dan dikaitkan dengan 

berbagai faktor penentu keberhasilan satuan usaha.
6
 

Siapapun yang sudah biasa berkecimpung dalam kegiatan perumusan 

strategi perusahaan dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan 

dalam suatu organisasi pasti mengetahui bahwa analisis SWOT merupakan 

evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

perusahaan. SWOT juga merupakan akronim untuk kata-kata strengths 
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(kekuatan), weaknesses (kelemahan), oportunities (peluang) dan threats 

(ancaman).
7
 Faktor internal ini adalah suatu keadaan didalam tubuh perusahaan 

tersbut, sedangkan eksternalnya adalah keadaan diluar tubuh perusahaan tersebut. 

Banyak perusahaan menunjukan bahwa analisis SWOT dapat diterapkan 

dalam paling sedikit tiga bentuk untuk membuat keputusan yang sifat nya 

strategis pula. Pertama analisis SWOT memungkinkan para pengambil keputusan 

kunci dalam suatu perusahaan menggunakan kerangka berfikir yang logis dalam 

pembahasan yang mereka lakukan yang menyangkut situasi dalam mana 

organisasi berbeda, identifikasi dan analisis berbagai alternative yang layak untuk 

dipertimbangkan dan akhirnya menjatuhkan pilihan alternative yang diperkirakan 

paling ampuh. Kedua dengan membandingkan secara sistematik antara peluang 

dan ancaman eksternal di satu pihak dan kekuatan dan kelemahan internal dilain 

pihak. Maksud utama penerapan pendekatan ini ialah untuk mengidentifikasi 

keselarasan situasi internal dan eksternal yang dihadapi oleh satuan bisnis 

bersangkutan.
8
 

Banjar TV merupakan salah satu stasiun  televisi  berbasis  Lembaga  

Penyiaran  Publik  Lokal  (LPPL)  yang dikelola oleh lembaga swasta PT. Banjar 

Elektronika Sarana Televisi. Banjar TV adalah stasiun televisi lokal pertama di 

Banjarmasin yang mengudara sejak tahun 2007. Banjar TV mengutamakan 

muatan lokal dengan memprioritaskan pada: seni, tradisi dan budaya, sosial 

ekonomi masyarakat Kalimntan Selatan sebagai program unggulan. 
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Di Kota Banjarmasin, frekuensi pertelevisian sebagian besar didominasi 

oleh stasiun televisi swasta nasional, seperti TVRI, Global TV, Metro TV, 

TV One, Indosiar, RCTI, SCTV, MNC TV, Trans TV dan Trans 7. Sedangkan 

untuk televisi lokalnya dari Kota Banjarmasin sendiri baru ada dua stasiun televisi 

lokal, yaitu Banjar TV dan Duta TV. Jika melihat persaingan televisi lokal Banjar 

TV dengan televisi lokal lainnya, maka lebih kompetitif televisi lainnya 

khususnya televisi swasta berskala nasional bahkan dengan pesaing terdekat 

mereka yaitu Duta TV. Namun jika dilihat dari program acara yang dimiliki oleh 

Banjar TV mampu memberikan hiburan dan acara tersendiri yang digemari oleh 

masyarakat lokal, khususnya kota Banjarmasin.  

Sampai saat ini masih belum pernah Banjar TV menganalisa manajemen 

strategis apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan serta apa saja peluang yang 

bisa dimanfaatkan dan ancaman yang dapat menghambat jalanya usaha. Maka dari 

itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini agar nantinya setelah 

diketahui bagaimana keadaan lingkungan internal dan eksternal Banjar TV jadi 

bisa mengevaluasi keadaan perusahaannya secara mendalam yaitu dengan 

memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, memanfaatkan kekuatan 

untuk mengantisipasi ancaman, mengantisipasi kelemahan dengan memanfaatkan 

peluang serta menekankan kelemahan untuk mencegah ancaman. 

Melihat keadaan bisnis Banjar TV saat ini, yaitu dengan lamanya usaha 

ini bertahan yaitu sekitar 11 tahun dan masih terus bertahan serta belum 

diketahuinya apa saja lingkungan internal dan ekternalnya, maka peneliti tertatik 
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untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang ada pada Banjar TV ini dengan sebuah skirpsi yang berjudul  

“Manajemen Strategis Banjar TV Dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai 

Televisi Lokal” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)  pada Banjar TV dengan 

menggunakan analisis IFAS (Internal Strategic Factors Analysis 

Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary). 

2. Bagaimana analisis SWOT Banjar TV berdasarkan hasil analisis IFAS 

dan EFAS. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)  pada Banjar TV 

dengan menggunakan analisis IFAS (Internal Strategic Factors Analysis 

Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary). 

2. Mengeahui bagaimana analisis SWOT Banjar TV berdasarkan informasi 

IFAS dan EFAS. 

D. Signifikansi Penelitian 

1. Sebagai data penting segaligus masukan bagi pelaku usaha yang 

bersangkutan. 
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2. Bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti dari aspek yang berbeda. 

3. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari, khususnya 

bagi peneliti selanjutnya jika diperlukan. 

 

E. Definisi oprasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, 

maka perlu diberikan pengertian dan penjelasan dalam bentuk definisi operasional  

mengenai Manajemen Strategis : 

1. Manajemen Strategis 

Manajemen Strategis bisnis yang peneliti maksud disini adalah mengacu 

pada analisis SWOT yaitu strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), 

opportunities (peluang), threats (ancaman) dari data yang peneliti dapatkan 

berdasarkan informasi dari IFAS (Internal Strategic Factors Summary) dan EFAS 

(Eksternal Strategic Factors Summary). 

2. Mempertahankan Eksistensi 

Mempertahankan Eksistensi yang penulis maksud disini adalah upaya 

atau tindakan dari Banjar TV untuk tetap ada atau memiliki keberadaan sebagai 

salah satu televisi lokal. 

 

F. Kajian Pustaka 

1. Aisyatur Ridha (0501156839) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

Antasari (IAIN)  Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam 
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dengan judul “Manajemen Organisasi PT. Travelindo Banjarmasin” 

penelitian ini masuk kategori Manajemen Strategis namun menitik 

beratkaan pada Manajemen Perusahannya sedangkan penelitian saya 

lebih mengacu pada analisis SWOT. Adapun persamaan sama-sama 

meneliti masalah manajemen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Manajemen Organisasi PT. Travelindo Banjarmasin adalah struktur 

organisasi PT. Travelindo Banjarmasin menggunakan sistem organisasi 

garis yang sifatnya sederhana dan mengandung prinsip kesatuan perintah 

dan tanggung jawab komando langsung berada di bawah pimpinannya, 

yaitu Bapak Supriadi, S. Pd, MM sebagai Ownernya.
9
 

2. Dahliati (0601157363) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari 

(IAIN)  Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam dengan 

judul “Manajemen Produksi pada PT. Sarikaya Sega Utama Unit 

Belitung Banjarmasin”.  Peneltian ini juga masuk dalam manajemen 

strategis yang menitik beratkan pada manajemen produksinya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen produksi pada PT 

Sarikaya Sega Utama Unit Belitung selama ini dengan melakukan proses 

produksi dan dengan cara pemasaran atau menggunakan proses produksi 

putus-putus. Dengan kata lain, apabila ada pemesanan dari konsumen, 

maka pihak perusahaan baru akan melakukan pembuatan keranjang yang 

disesuaikan dengan pesanan konsumen. Hal ini menyebabkan PT 

Sarikaya Sega Utama Unit Belitung dihadapkan pada risiko terjadinya 
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pemberhentian sesaat proses produksi untuk sementara waktu sampai 

adanya pemesanan kembali dari konsumen. Persamaan dengan penelitian 

yang saya tulis yaitu sama-sama membahas masalah manajemen, adapun 

perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan penelitian saya lebih 

kepada manajemen strategis sedangkan Dahliati lebih kepada manajemen 

produksi 
10

 

3. Ragil Rahmatullah Nurhakim, 1201150195 yang berjudul “Manajemen 

Strategik Permata Konveksi (Studi Kasus dengan Analisis SWOT)", 

masalah yang diteliti mengenai  Permata Konveksi yang menganalisa apa 

saja yang menjadi kekuatan, kelemahan serta apa saja peluang yang bisa 

dimanfaatkan dan ancaman yang dapat menghambat jalanya usaha.
11

 

Persamaan dan perbedaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama 

meneliti manajemen strategis tetapi bedanya terletak pada tempat yang 

diteliti.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya 

sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara 

sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi 

merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sitematika penulisan 

skripsi ini berisi lima bab adalah sebagai berikut: 
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 Ragil Rahmatullah Nurhakim, Manajemen Strategis Permata Konveksi (Studi Kasus 

dengan Analisis SWOT), (Skripsi Mahassiswa IAIN Antasari Banjarmasin,  2012), hlm. 64. 
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Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Agar 

penelitian menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Dan terhindar dari kesalahpahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat 

definisi operasional. Untuk dapat diketahui manfaat dari peneliatian yang 

dilakukan maka dirumuskan kedalam signifikasi penelitian dan kajian pustaka 

diperlukan untuk menghindari permasalahn yang sama dengan penelitian 

sebelumnya dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori kasus yang diteliti yaitu mengenai 

Manajemen Strategis dan Analisis SWOT. 

Bab III merupakan metode penelitian terdiri dari jenis dan lokasi 

penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, 

hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian. 

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan 

jelas data hasil penelitian di lapangan, yang terdiri : identitas responden yang 

memuat tentang data dari responden yang menjadi sumber data, dan berupa uraian 

tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi 

penelitian dalam bentuk wawancara. 

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis 

memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran. 


