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MOTTO 

 كَ  ِإنكَ  يـَْعَلمُ  رَبْيلِ  ثـُلَُثيِ  ِمنْ  أَْدىنَ  تـَُقومُ  أَنِذينَ  ِمنَ  َوطَائَِفةٌ  َوثـُلُثَهُ  َوِنْصَفهُ  اللال

تـََيسرَ  َما فَاقْـَرُءوا َعَلْيُكمْ  فـََتابَ  ُحتُْصوهُ  َلنْ  َأنْ  َعِلمَ  َوالنـَهارَ  اللْيلَ  يـَُقدرُ  َواللهُ  َمَعكَ 

ِمنْ  يـَْبتَـُغونَ  اْألَْرضِ  ِيف  َيْضرِبُونَ  َوَآَخُرونَ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  َأنْ  َعِلمَ  قـُْرَآنِ الْ  ِمنَ 

الصَالةَ  َوأَِقيُموا ِمْنهُ  تـََيسرَ  َما فَاقْـَرُءوا اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  يـَُقاتُِلونَ  َوَآَخُرونَ  اللهِ  َفْضلِ 

ُموا َوَما َحَسًنا قـَْرًضا هَ الل  َوأَْقِرُضوا الزَكاةَ  َوَآُتوا ِعْندَ  جتَُِدوهُ  َخْريٍ  ِمنْ  ِألَنـُْفِسُكمْ  تـَُقد

ًرا ُهوَ  اللهِ   َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللهَ  ِإن  اللهَ  َواْستَـْغِفُروا َأْجًرا َوَأْعَظمَ  َخيـْ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama 
kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa 
kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia 
memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari 
Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang 
sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 
Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, 
tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan 
kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
(balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar 
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.( Q.S.AL -Muzammil : 20)1 

                                                 
1 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Semarang : PT Toha Putra, 1996 hlm. 459  



ABSTRAK 
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA  BMT HUDATAMA DENGAN P ENDEKATAN  

KONSEP BALANCED SCORECARD 
 

Pengukuran kinerja yang hanya didasarkan atas pengukuran finansial saja, dirasa sudah 
tidak lagi memadai. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi tingkat kepuasan konsumennya, 
melakukan inovasi produk dan pengelolaan sumber daya manusia akan memberikan keuntungan 
kompetitif ( competitive advantage) yang kuat bagi perusahaan yang bersangkutan. Penciptaan 
nilai di masa- masa yang akan datang telah bergeser dari pengelolaan aktiva berwujud 
kepengelolaan berbagai strategi berbasis pengetahuan dengan menggali aktiva tidak berwujud 
perusahaan. Salah satu model pengukuran kinerja strategis adalah balanced scorecard.
Perkembangan operasional BMT HUDATAMA , dengan anggota 590, tergolong sangat cepat 
dan berpotensi tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi balanced 
scorecard pada BMT HUDATAMA dari perspektif keuangan, anggota, bisnis internal, 
pertumbuhan dan pembelajaran, dan ketaatan terhadap syari’ah. 

Penelitian ini adalah penelitian terapan yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan 
menerapkan dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan 
suatu masalah-masalah praktis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal 
dari kuesioner dan wawancara dengan pihak BMT HUDATAMA, sedangkan data sekunder  
berasal dari dokumen BMT HUDATAMA berupa visi misi, tujuan, produk, dan dokumentasi 
dari buku-buku. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif uji instrumen 
penelitian dengan uji validitas dan reliabilitas. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dan 
karyawan BMT. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi balanced scorecard dari perspektif 
keuangan memiliki kriteria baik dengan ROA 3,15% dan ROE 40,1%, perspektif anggota 
tergolong kategori baik dengan 47% anggota dari BMT HUDATAMA merasa puas, dan 32% 
sangat puas, 21% tidak puas, perspektif bisnis internal termasuk kategori baik yaitu dengan 53% 
dari responden puas dengan produk dan layanan dari BMT HUDATAMA, sebanyak 23% sangat 
puas dan 24% tidak puas, perspektif pembelajaran pertumbuhan termasuk kategori baik yaitu 
dengan 51% dari responden puas dengan produk dan layanan dari BMT HUDATAMA, 
sebanyak 35% sangat puas dan 13% tidak puas, perspektif ketaatan terhadap syari’ah termasuk 
kategori sangat baik yaitu dengan 48% dari responden puas dengan produk dan layanan secara 
syari’ah dan sesuai kriteria dari peraturan mentri Koperasi dan UKM dalam perspektif syari’ah. 
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