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Abstrak 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah merambah ke berbagai sektor baik keuangan 

maupun non keuangan. Hal ini juga terjadi di Kota Kediri yang ditandai dengan berdirinya institusi 

keuangan Islam, lembaga pendidikan ekonomi Islam, bisnis halal, forum/organisasi ekonomi Islam 

dan kajian-kajian non formal ekonomi Islam. Namun demikian, perkembangan ekonomi Islam di Kota 

Kediri berjalan lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan sistem ekonomi Islam di 

Kota Kediri, di tengah masyarakat yang heterogen agar perkembangan ekonomi Islam semakin pesat. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada pencarian strategi 

pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di Kota Kediri. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan observasi, interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data tidak ditentukan 

jumlahnya melainkan berdasarkan purposive dan snowbal sampling. Pemilihan sumber data atau 

subjek-subjek penelitian akan berlangsung secara bergulir sesuai kebutuhan hingga mencapai 

kejenuhan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Threaths) untuk menentukan stratetegi-strategi pengembangan sistem ekonomi dan 

bisnis Islam di Kota Kediri berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di 

Kota Kediri. Penelitian ini menghasilkan beberapa strategi pengembangan ekonomi Islam yaitu 

memperbanyak pendirian lembaga pendidikan, keuangan dan bisnis syariah; sosialisasi ekonomi dan 

bisnis syariah; pengembangan produk dan bisnis syariah; regulasi dan kebijakan Pemkot Kediri 

mendukung ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga usaha pengembangan ekonomi Islam harus 

melibatkan banyak pihak antara lain pemerintah, akademisi, pebisnis dan aktivis ekonomi dan bisnis 

Islam. 

 

Kata kunci: strategi pengembangan, ekonomi Islam 

 

PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 merupakan salah satu rangkaian panjang 

krisis ekonomi yang melanda dunia. Krisis saat itu diawali dengan kasus subprime mortgage di 

Amerika Serikat yang merupakan kiblat ekonomi kapitalis dunia. Dalam waktu yang singkat, krisis 

tersebut telah melanda sebagian besar negara-negara di dunia. Krisis ekonomi 2008 bisa dikatakan 

sebagai salah satu krisis ekonomi terburuk setelah krisis great depression tahun 1930. Krisis 2008 

telah merontokkan lembaga keuangan dan perbankan elit dunia yang selama ini dipandang sebagai 

institusi keuangan yang aman dan bebas dari krisis. 

Krisis ekonomi yang melanda dunia juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian 

Indonesia. Dampak buruk tersebut diawali dengan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat. Kemudian menyebabkan kelemahan di sektor perbankan baik konvensional maupun 

Islam. Namun, terdapat perbedaan pengaruh antara bank konvensional dan bank Islam karena 
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perbedaan sistem yang dianut kedua institusi tersebut. Bank Islam lebih tahan terhadap pengaruh krisis 

daripada bank konvensional. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Mahendra (2016) tentang pengaruh 

krisis subprime mortgage terhadap Bank Muamalat tahun 2006-2009. Dimana Bank Muamalat telah 

menunjukkan eksistensinya di tengah krisis global dari segi loan deposit ratio (LDR) yang lebih likuid 

dibandingkan bank konvensional. 

Keberhasilan institusi perbankan syairah dalam menghadapi krisis ekonomi, mendorong 

sebagian masyarakat Indonesia untuk beralih ke sistem ekonomi Islam. Keunggulan ekonomi Islam 

dalam lingkup institusi keuangan yang lebih tahan terhadap krisis dikarenakan bebas dari bunga, 

spekulasi dan penipuan, serta investasi langsung ke sektor riil. Ekonomi Islam juga lebih mudah dalam 

menciptakan keseimbangan ekonomi, dimana keadilan hak individu dan masyarakat baik miskin 

maupun kaya benar benar dilindungi. Keseimbangan ekonomi bisa diwujudkan melalui instrumen 

ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf), sistem bagi hasil dan keterkaitan antara sektor moneter 

dan sektor riil,    

Perkembangan ekonomi Islam juga melanda kota Kediri yang sudah merambah ke berbagai 

sektor baik keuangan maupun non keuangan. Hal ini ditandai dengan berdirinya institusi keuangan 

Islam, lembaga pendidikan ekonomi Islam, hotel syariah, fashion muslim, forum/organisasi ekonomi 

Islam dan kajian-kajian non formal ekonomi Islam. Namun demikian, perkembangan ekonomi Islam 

di kota Kediri berjalan lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan ekonomi dan bisnis 

Islam di tengah masyarakat kota Kediri yang heterogen agar perkembangan ekonomi Islam semakin 

pesat. 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penelitian ini secara umum difokuskan pada 

pencarian strategi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di Kota Kediri. Untuk mencapai fokus 

penelitian, secara khusus dijabarkan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : (1) 

Apa saja kekuatan dan kelemahan Kota Kediri bagi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam; (2) Apa 

saja peluang dan ancaman bagi ekonomi Islam di Kota Kediri; dan (3) Strategi pengembangan sistem 

ekonomi Islam apa saja berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan Kota Kediri pada sektor 

ekonomi Islam, mengetahui peluang dan ancaman bagi ekonomi Islam di Kota Kediri, merumuskan 

strategi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di Kota Kediri. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aktivis, pelaku usaha dan pengambil kebijakan 

di lingkungan Pemkot Kediri dalam rangka mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam. Penelitian ini 

juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lain yang mengambil topik yang berkaitan, 

ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan dalam penelitian ini.  
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Strategi 

Strategi adalah rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi 

dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan (Pearce II dan Robinson Jr, 

2013). Agyris (1985) menyatakan strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif 

terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

memengaruhi organisasi (dalam Rangkuti, 2013). 

Secara konsepsional strategi pengembangan dalam konteks pengembangan ekonomi daerah 

adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang 

dihadapi. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menilai faktor-faktor keunggulan 

strategis daerah untuk menentukan dimana letak kekuatan dan kelemahannya. Sedangkan analisis 

lingkungan eksternal dilakukan untuk menilai kondisi persaingan pasar, ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya untuk menentukan peluang dan ancaman. Sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan 

secara efektif dengan menggunakan  kekuatan utama dimana industri dapat membangun strategi untuk 

mengeksploitasi peluang dan meminimalkan kelemahan dan mencegah kegagalan. 

 

Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah 

Penelitian tentang strategi pembangunan daerah pernah dilakukan Asmarani (2010) dengan 

judul ‘Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten : Pendekatan Analisis SWOT dan 

AHP’. Tesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan 

pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini 

menggunakan 2 instrumen kuisioner, yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP. Hasil dari penelitian 

ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro. 

Penelitian tentang pengembangan ekonomi juga pernah dilakukan Ismail (2015) dengan judul 

strategi pengembangan ekonomi rakyat di provinsi Papua. Tujuannya untuk melihat sejauh mana 

pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua, dan merumuskan strategi pengembangan menggunakan 

analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua belum 

dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis 

seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang 

rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan. Pengembangan ekonomi kerakyatan 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena 

masyarakat dengan mudah dapat  dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan 

ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas  produk lokal agar 

dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana  stimulan untuk modal usaha  
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bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan  APBN, Peningkatan SDM 

pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan  dari  lembaga perbankan. 

Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat 

dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat  melalui pendidikan non 

formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, 

pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), 

meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, 

Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi 

kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang 

berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku 

ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping.  

 

Analisis SWOT 

 Penelitian-penelitian tentang perumusan strategi perusahaan maupun organisasi, dalam 

analisisnya banyak menggunakan analisis SWOT (Strength Weaknesses Opportunity Threaths. David 

(2011) menyatakan bahwa analisis SWOT merupakan alat yang penting untuk membantu manajer 

mengembangkan empat tipe strategi, yaitu SO (strength-opportunity), WO (weaknesess-opportunity), 

ST (strengths-threats), dan WT (weakness-threat). Strategi SO menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki 

kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan 

perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Strategi WT adalah 

taktik bertahan yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. 

Penyajian yang sistematis dari matriks SWOT terdapat pada Tabel 1. David (2009) 

menyatakan ada delapan langkah yang harus dilakukan untuk membuat matriks SWOT, yaitu : 

1. Tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan 

2. Tuliskan ancaman eksternal kunci perusahaan 

3. Tuliskan kekuatan internal kunci perusahaan 

4. Tuliskan kelemahan internal kunci perusahaan 

5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi SO dalam sel yang 

ditentukan 

6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi WO dalam sel yang 

ditentukan. 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi ST dalam sel yang 

ditentukan. 
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8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi WT dalam sel yang 

ditentukan 

Tabel 1.  

Matrik SWOT 
 

 

 

STRENGTHS (S) 

 

Tentukan faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

 

WEAKNESSES (W) 

 

Tentukan faktor-faktor 

kelemahan internal 

 

OPPORTUNITIES (O) 

 

Tentukan faktor 

peluang eksternal 

 

STRATEGI SO 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

THREATS (T) 

 

Tentukan faktor 

ancaman eksternal 

 

STRATEGI ST 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

unutk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

  Sumber : Rangkuti (2013). 

 

Teori Pengembangan Ekonomi Islam. 

Prospek ekonomi Islam semakin cerah. Bisnis ekonomi Islam memiliki peluang yang besar 

untuk tumbuh terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. 

Kondisi perekonomian Indonesia juga terus membaik di tengah tekanan ekonomi global. Meskipun 

demikian, pengembangan ekonomi Islam memerlukan dukungan berbagai pihak agar berkembang 

lebih besar lagi. 

Batunanggar (2011) menyatakan bahwa tantangan dalam pengembangan ekonomi Islam di 

Indonesia secara komprehensif adalah mengintegrasikan aspek ekonomi, keuangan, sosial, politik dan 

spiritual. Pengembagan ekonomi Islam juga membutuhkan dialog lintas negara dan lintas sektoral 

membahas masalah fundamental dengan sikap, pikiran dan hati yang terbuka. 

Kusmanto (2014) melakukan penelitian tentang pengembangan ekonomi Islam berbasis 

kependudukan pedesaan yang menyimpulkan bahwa pengembangan sistem ekonomi Islam di 

perdesaan Indonesia diproyeksikan memiliki prospek yang cerah. Namun potensi tersebut belum 

semuanya tergarap secara optimal. Faktor pemahaman menjadi persoalan utama. Untuk itu perlu 

sosialisasi terus menerus, dengan memanfaatkan berbagai instrumen keislaman, dan media massa 

dalam berbagai bentuk juga. 

As’arie (2014) memaparkan peran Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam 

pengembangan ekonomi Islam meliputi tiga hal yaitu sosialisasi dan pelatihan ekonomi kerakyatan 

berbasis Islam, membuat Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Koperasi, Usaha Kecil dan 

IFAS 

EFAS 
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menengah dan melakukan rencana dan kajian pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Islam di bawah 

nayngan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Kota Tangerang.   

Bank Indonesia (2016) menyampaikan lima strategi utama untuk mendorong ekonomi Islam 

Pertama, mendorong inovasi instrumen likuiditas dan keuangan Islam dalam semangat pendalaman 

pasar keuangan Islam. Upaya pendalaman pasar keuangan Islam juga didukung oleh penerbitan aturan 

terkait transaksi hedging Islam yang mendukung efisiensi pasar dan pengelolaan volatilitas. Kedua, 

peningkatan sumber daya insani dengan memperkuat kompetensi dan pengetahuan sumber daya 

manusia di industri keuangan Islam dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber daya. Ketiga, 

memperkuat kerangka kebijakan dan kerangka pengawasan terintegrasi dari ekonomi dan keuangan 

Islam. Koordinasi menjadi kunci utama, dimana otoritas terkait didorong untuk menyampaikan 

pandangan yang membangun dalam pengembangan produk untuk instrumen pasar keuangan Islam dan 

juga harmonisasi regulasi lintas sektor keuangan maupun sektor sosial. Keempat, membangun struktur 

industri yang efisien dengan partisipasi aktif dalam formulasi arsitektur sistem keuangan Islam yang 

efisien, mendorong pasar untuk pengembangan sektor riil melalui formulasi model pembiayaan Islam 

yang optimal, dan merancang sistem informasi Islamic Economic Super Corridor. Terakhir, 

membangun aliansi strategis dengan stakeholder terkait untuk terus meningkatkan pengembangan 

ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. 

 Antonio dan Rusydiana (2010) menyebutkan bagaimana pengaruh ekonomi syariah terhadap 

pembangunan ekonomi daerah, yaitu semakin banyaknya bank-bank syariah nasional yang membuka 

cabang di daerah-daerah. Pembukaan kantor-kantor cabang ini tentu membawa implikasi bagi 

pembangunan ekonomi setempat karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan perbankan 

syariah yaitu menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pada pihak yang shortage. 

 

METODE  

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2013) mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian tersebut 

dilakukan pada kondisi alamiah. Metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan fakta secara sistematik 

sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan 

Peneliti memilih kota Kediri sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa (1) kota 

Kediri merupakan negara yang berpenduduk heterogen dengan berbagai macam suku, agama, ras dan 

adat; (2) Mayoritas penduduk beragama Islam.   

Teknik pengambilan sampel penelitian ini bersifat purposive dan snowball sampling. Teknik 

purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya 

orang tersebut dianggap paling tahu tentang subyek penelitian ini. Sementara snowball sampling 
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adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu 

memberikan data yang cukup, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sumber data. 

Snowball sampling juga merupakan prosedur pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan 

rekomendasi dari informan sebelumnya. Jadi proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara di 

mana informan akan merekomendasikan informan lainnya yang dianggap dapat menjawab pertanyaan 

yang peneliti ajukan dengan baik (Sugiyono, 2013). Selain itu juga menggunakan observasi, 

dokumentasi, dan studi pustaka. Pencarian sumber studi pustaka memakai kata kunci pengembangan 

ekonomi Islam khususnya di Kota Kediri.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Threaths) untuk menentukan stratetegi-strategi pengembangan ekonomi Islam di Kota 

Kediri berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di lingkungannya. Rangkuti 

(2013) menyatakan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. 

 

HASIL  

Gambaran Umum Kota Kediri 

 Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 

130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah 

Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduknya (wikipedia). Struktur wilayah Kota Kediri 

terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran 

rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran 

tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto. Daerah yang ada di bagian barat sungai 

ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan 

Gunung Maskumambang (300 m) sedangkan dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif 

subur dengan relief tanah yang datar.   

 Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, jumlah penduduk Kota 

Kediri pada tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Kediri adalah sebesar 

4.926 jiwa per km². Berdasarkan Sensus Penduduk Kota Kediri pada tahun 2010, mayoritas penduduk 

beragama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran 

kepercayaan lainnya. Banyak tempat ibadah seperti Masjid, Klenteng, Pura, Gereja dan lainnya telah 

berdiri ratusan tahun seperti bangunan Gereja GPIB Kediri peninggalan masa kolonial Belanda dan 

Klenteng Tjio Hwie Kiong. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kediri terjalin dengan 

baik 
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Secara administrasi pemerintahan Kota Kediri dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali 

kota yang dipilih langsung oleh rakyat Kediri dalam pemilihan wali kota Kediri setiap lima tahun 

sekali. Wali kota Kediri membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai 

oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang dikepalai oleh seorang 

lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. 

Pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara langsung pertama di kota Kediri pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 2008, setelah sebelumnya wali kota dan wakilnya dipilih oleh anggota 

DPRD kota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri saat ini adalah Abdullah Abu Bakar dan Lilik 

Muhibbah. 

Kota Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, yaitu 

pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari 

pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini. Industri rokok 

Gudang Garam yang berada di kota ini, menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, 

yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga kediri 

menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini[butuh rujukan]. Gudang Garam menyumbangkan 

pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota. 

Di bidang pariwisata, kota ini mempunyai beragam tempat wisata, seperti Kolam Renang 

Pagora, Water Park Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan Taman Sekartaji. Di area 

sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat 

minimarket, cafe, resort, hiburan malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi 

sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari 

sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kediri menjadi 

rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi 

swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini. 

Fungsi Kota Kediri sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya, tumbuh dan berkembang 

didukung oleh keberadaan infrastruktur transportasi yang menghubungkan dengan beberapa daerah 

disekitarnya. Keberadaan infrastruktur transportasi mempengaruhi pola pemanfaatan lahan yang 

cenderung linier terutama di sepanjang jalan arteri primer arah ke Surabaya.      

 

Hasil Analisis SWOT 

 Penyusunan strategi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di Kota Kediri berdasarkan 

analisis SWOT dimulai dengan menncari faktor internal yang menjadi kekuatan-kelemahan dan fotor 

eksternal yang menjadi peluanga-ancaman. Selanjutnya perumusan alternatif strategi yang dapat 
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digunakan dalam strategi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam. Hasil analisis SWOT dapat diihat 

pada Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2.  

Hasil Analisis Matrik SWOT 

 

Strength 

1. Letak geografis dan posisi 

strategis. 

2. Mayoritas penduduk beragama 

Islam dan memiliki banyak 

pondok pesntren. 

3. Kantor perwakilan Bank Indonesia 

Kediri dan kantor OJK Kediri. 

4. Lembaga pendidikan, keuangan 

dan bisnis Islam. 

 

Weakness 

1. Kebijakan Pemkot berkaitan dengan 

ekonomi syariah. 

2. Tingkat keberpihakan umat islam 

rendah 

3. Upaya mensosialisasikan ekonomi 

syariah 

4. Legalitas dan sertifikasi halal. 

 

 

Opportunity 

1. Potensi pasar ekonomi Islam besar. 

2. Investasi bisnis jasa maupun 

perdagangan. 

3. Kondisi sosial, politik, dan 

ekonomi daerah, nasional dan 

internasional. 

4. Berbagai undang-undang dan 

peraturan tentang ekonomi syariah. 

 

 

 

Memperbanyak berdirinya lembaga 

pendidikan, keuangan dan bisnis Islam 

 

 

Sosialisasi ekonomi dan bisnis Islam 

 

Threat 

1. Globalisasi dan pasar  bebas 

2. Penegakan hukum dan reformasi 

birokrasi 

3. Berbagai kemajuan pembangunan 

yang dimiliki oleh daerah-daerah 

lain 

4. Lembaga keuangan konvensional 

semakin modern 

 

 

 

Pengembangan produk dan bisnis Islam 

 

 

 

Regulasi dan kebijakan Penkot yang 

mendukung ekonomi dan bisnis islam 

 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

PEMBAHASAN 

 Analisis SWOTdalam rangka mencari strategi-strategi pengembangan ekonomi dan bisnis 

Islam di Kota Kediri, dilakukan dengan tahapan berikut : 

1.  Perumusan Faktor Internal dan Eksternal 

Perumusan faktor internal dan eksternal dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen, kajian 

literatur, berita-berita yang dimuat media lokal, survei pendahuluan di lingkungan Pemerintah kota 

Kediri, serta gambaran umum yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diperoleh elemen-elemen 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor 

eksternal berupa peluang dan ancaman dalam pengembangan ekonomi Islam di Kota Kediri. 

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri 

adalah sebagai berikut : 

1. Letak geografis dan posisi strategis. Letak secara geografis Kediri berbatasan dengan Kabupaten 

Blitar dan Tulungagung di sebelah selatan, utara berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan 
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Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk di bagian barat, dan di 

bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang. Kota Kediri berada 

pada jalur transportasi regional yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Tulungagung, 

Trenggalek, Nganjuk dan Malang. 

2. Mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki banyak pondok pesantren. Jumlah penduduk 

Kota Kediri pada Tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa atau meningkat dibanding jumlah penduduk 

Tahun 2011 sebanyak 302.671. Berdasarkan Sensus Penduduk Kota Kediri pada tahun 2010, 

mayoritas penduduk beragama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, 

Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnyaJumlah  Pondok  Pesantren  di  Kota  Kediri  pada  

tahun  2013  sebanyak  39  pondok pesantren,  terbanyak  berada  di  Kecamatan  Mojoroto  yaitu  

24  pondok  pesantren.  Di Kecamatan  Mojoroto  juga  terdapat  Pondok  Pesantren  yang  cukup  

terkenal  seantero Indonesia  yaitu  Pondok  Pesantren  Lirboyo.  Jumlah  Pondok  Pesantren  di  

Kecamatan Kota  sebanyak  9  buah,  bertambah  1  buah  dibanding  tahun  2012,  dan  6  buah  

di Kecamatan  Pesantren.  Jumlah  santrinya  secara  keseluruhan  sebanyak  13.565  santri.  

3. Kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri dan kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri. Kantor 

perwakilan Bank Indonesia terletak di Jalan Brawijaya No. 2, Kecamatan Kota Kediri. Sementara 

kantor OJK Kediri berada di Jalan Brawijaya No. 3, Kecamatan Kota Kediri. 

4. Lembaga pendidikan, keuangan dan bisnis Islam. Kota kediri memiliki beberapa universitas yang 

ada studi ekonomi syariah, misalnya STAIN Kediri dan Universitas Islam Tribakti. Lembaga 

keuangan syariah yang ada di kota Kediri misalnya, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI 

Syariah, BRI Syariah, BPRS, dan BMT. Sementara bisnis syariah ada Hotel Salma syariah, 

fashion, kecantikan dan farmasi/herbal.   

Faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri 

adalah sebagai berikut : 

1. Dukungan Pemkot Kediri berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Pemkot Kediri belum 

meberikan dukungan secara khusus dalam bentuk kebijakan untuk pengembagan ekonomi dan 

bisnis Islam. Dukungan Pemkot Kediri hanya berupa pemberian izin dalam kegiatan-kegiatan 

ekonomi syariah, dan kemudahan pendirian usaha secara umum termasuk didalamnya bisnis 

syariah.  

2. Tingkat keberpihakan umat Islam rendah. Penduduk Kota Kediri memang mayoritas Islam, 

tetapi dalam transaksi sehari-hari masih sedikit yang memanfaatkan layanan keuangan dan 

bisnis syariah. 

3. Upaya mensosialisaksikan ekonomi dan bisnis Islam. Gerakan sosialisasi ekonomi syariah 

sudah dilaksanakan di Kota kediri, tetapi intensitasnya masih jarang. 
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4. Legalitas dan sertifikasi halal. Sektor bisnis syariah dari sisi legalitas perusahaan maupun 

sertikasi halal produknya masih jarang. 

Faktor-faktor yang menjadi peluang dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri 

adalah sebagai berikut : 

1. Potensi pasar ekonomi dan bisnis Islam besar. Penduduk Kota Kediri mayoritas muslim 

menjadi pasar potensial bagi ekonomi dan bisnis Islam.   

2. Investasi bisnis jasa maupun perdagangan. Perekonomian Kota Kediri semakin meningkat 

dengan banyaknya investasi-investasi di bidang jasa dan perdagangan. Bidang jasa ditandai 

dengan hadirnya Universitas Brawijaya Kediri. Bidang perdagangan ditandai dengan hadirnya 

mall dan pusat-pusat perbelanjaan baru 

3. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi daerah, nasional dan internasional. Kondisi sosial 

ekonomi dan politik yang relatif stabil menjadikan aktivitas ekonomi di masyarkat tidak 

terganggu. 

4. Berbagai undang-undang dan peraturan nasional tentang ekonomi dan bisnis Islam. 

Faktor-faktor yang menjadi ancaman dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri 

adalah sebagai berikut : 

1. Globalisasi dan pasar bebas. Dimana terjadi liberalisasi di sektor modal, tenaga kerja dan jasa 

serta penghapusan bea masuk perdagangan menjadikan persaingan ekonomi di Indonesia 

semakin ketat. 

2. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang masih berlangsung dapat mengancam proses 

pengembangan ekonomi dan bisnis Islam karena ketidakpastian hasilnya. 

3. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Daerah sekitar Kota 

Kediri seperti Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Nganjuk dan Jombang menunjukkan 

perkembangan ekonomi yang positif. Hal ini bisa mengurangi kunjungan masyarakat daerah ke 

Kota Kediri seperti selama ini yang terjadi.  

4. Lembaga keuagan konvensional semakin modern. Perkembangan layanan dan teknologi 

lembaga keuangan konvensional dapat menghambat nasabah yang akan beralih ke layanan 

keuangan syariah. Nasabah merasa semua kebutuhan layanan keuangan sudah terpenuhi karena 

kecanggihan teknologi layanan keuangan konvensional.  

 

2. Perumusan Strategi 

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh beberapa strategi pengembangan ekonomi islam di 

Kota Kediri adalah sebagai berikut : 

1. Strategi SO : Memperbanyak berdirinya lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga 

pendidikan ekonomi Islam di Kota Kediri. 
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Posisi kota Kediri yang strategis dengan penduduk mayoritas muslim menjadi modal utama untuk 

hadirnya lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah baru melengkapi yang sudah ada. Proses 

pengembangan ekonomi dan bisnis Islam membutuhkan sumber daya manusia yang paham 

tentang sistem tersebut. Maka menjadi penting untuk memperbanyak lembaga pendidikan 

membuka program ekonomi Islam.   

2. Strategi WO : Sosialisasi ekonomi dan bisnis Islam. 

Kampanye ekonomi syariah dilakukan dalam  rangka edukasi masyarakat luas tentang ekonomi 

syariah. Hal ini penting karena akses masyarakat terhadap informasi tentang ekonomi syariah 

masih terbatas. Kampanye ekonomi syariah bisa dilakukan dengan mengadakan pameran, jalan 

sehat, maupun seminar. 

3. Strategi ST  : Pengembangan produk dan bisnis syariah. 

Pelaku bisnis syariah baik perbankan, asuransi maupun UMKM harus melakukan inovasi 

pengembangan produk. Terlebih bagi perbankan syariah harus menyediakan pembiayaan bagi 

pebisnis syariah. 

4. Strategi WT : Regulasi dan kebijakan Pemkot Kediri mendukung ekonomi dan bisnis Islam.  

Pengembangan ekonomi dan bisnis Islam tentu membutuhkan peran pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan yang diharapkan mendukung kelancaran proses pengembangan ekonomi Islam. Tanpa 

adanya dukungan pemerintah akan terasa berat proses pengembangan tersebut. Dukungan nyata 

pemerintah bisa diwujudkan dalam merubah PD. BPR Kota menjadi BPR syariah, memindah 

rekening gaji pegawai ke Bank Syariah, dan dukungan sosialisasi.   

 

Dalam pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai pihak 

terutama pemerintah, aktivis, pebisnis dan akademisi ekonomi syariah. Model pengembangan 

ekonomi syariah di Kota kediri bisa dilihat gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.  

Model Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

Pemerintah | Aktivis | Pebisnis | Akademisi

STRATEGI 
KEBIJAKAN

STRATEGI 
SOSIALISASI

STRATEGI 
PRODUK

STRATEGI 
PENELTIAN

Perekonomian Kota Kediri yang Syariah, Maju dan Adil

FALAH/KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT KOTA KEDIRI

Pelaku

Strategi

Tujuan

 
     

Sumber : Data diolah, 2017.   
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Pada tingkat pertama merupakan gambaran pelaku yang terdiri dari pemerintah, aktivis, 

pebisnis dan akademisi. Pemerintah meliputi Pemkot Kediri, BI, OJK dan MUI Kota Kediri. Aktivis 

meliputi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Kediri. Pebisnis merupakan praktisi bisnis syariah 

termasuk bankir, pengusaha kuliner, fashion dan hotel syariah. Akademisi merupakan peneliti baik 

dosen maupun mahasiswa. 

Pada tingkat kedua merupakan strategi yang dilakukan masing-masing pelaku pengembangan 

ekonomi syariah. Dimana Pemerintah menjalankan strategi kebijakan. Aktivis menjalankan strategi 

sosialisasi. Pebisnis menjalankan strategi produk. Akademisi menjalankan strategi penelitian. 

Peran aktivis ekonomi syariah berupa perjuangan dakwah dengan melakukan sosialisasi ke 

pesantren, sekolah dan organisasi masyarakat; mengadakan kajian tentang ekonomi dan bisnis Islam; 

pelatihan dengan mengadakan workshop; advokasi dengan melakukan pendampingan dalam 

pengembangan usaha pesantren; dan mendorong Pemkot serta mempengaruhi kebijakan untuk 

pengembagan ekonomi dan bisnis di Kota Kediri.  

Peran pebisnis syariah berupa inovasi produk, perbaikan pelayanan, dan menciptakan brand 

yang bagus tentang ekonomi syariah. Para pebisnis fokus kepada pengembangan usaha dan berusaha 

sepenuhnya menggunakan layanan keuangan syariah.  

Peran pemerintah memiliki kedudukan penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Peran 

pemerintah berupa kebijakan, dukungan sosisalisasi dan ekstensifikasi produk. Selain itu, peran 

pemerintah terwujud dalam perencana, pembuat, pengatur dan pengawas kebijakan berkaitan dengan 

aktivitas masyarakat. Tugas pokok pemerintah antara lain; (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan 

dasar bagi masyarakat; (2) pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan; (3) menyusun 

perencanaan pembangunan ekonomi; dan (4) mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan 

nonekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakat (P3EI, 2008). Peran nyata Pemkot Kediri 

dalam mendukung pengembangan ekonomi dan bisnis Islam bisa dilakukan dengan konversi BPR 

Kota Kediri menjadi BPR Syariah.  

Peran akademisi berupa penelitian dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Sisi 

penelitian dilakukan dengan kajian fenomena ekonomi dan bisnis Islam yang terjadi di Kota Kediri. 

Sisi penguatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan mencetak sumber daya manusia 

yang memiliki pemahaman ekonomi dan bisnis Islam yang baik. 

Pada tingkat ketiga merupakan goal atau tujuan dari strategi pengembangan ekonomi syariah 

yaitu perekonomian Kota Kediri yang syariah, maju dan adil dengan kesejahteraan masyarakat Kota 

Kediri. 

 

 

 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

353 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri 

adalah sebagai berikut : Letak geografis dan posisi strategis; Mayoritas penduduk beragama Islam dan 

memiliki banyak pondok pesantren; Kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri dan kantor Otoritas 

Jasa Keuangan Kediri; Lembaga pendidikan, keuangan dan bisnis Islam. Sementara faktor-faktor yang 

menjadi kelemahan dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri adalah sebagai berikut : 

Dukungan Pemkot Kediri berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam; Tingkat keberpihakan umat 

Islam rendah; Upaya mensosialisaksikan ekonomi dan bisnis Islam; Legalitas dan sertifikasi halal.  

Faktor-faktor yang menjadi peluang dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri 

adalah sebagai berikut : Potensi pasar ekonomi dan bisnis Islam besar; Investasi bisnis jasa maupun 

perdagangan; Kondisi sosial, politik, dan ekonomi daerah, nasional dan internasional; Berbagai 

undang-undang dan peraturan nasional tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sementara faktor-faktor 

yang menjadi ancaman dalam pengembangan ekonomi islam di Kota Kediri adalah sebagai berikut : 

Globalisasi dan pasar bebas; Penegakan hukum dan reformasi birokrasi; Berbagai kemajuan 

pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain; Lembaga keuagan konvensional semakin 

modern.  

Strategi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di Kota Kediri yang dihasilkan dari analisis 

SWOT adalah memperbanyak pendirian lembaga pendidikan, keuangan dan bisnis Islam; sosialisasi 

ekonomi dan bisnis Islam; pengembangan usaha dan produk pebisnis syariah; dan regulasi dan 

kebijakan Pemkot Kediri mendukung ekonomi dan bisnis Islam.  

Saran bagi penelitian berikutnya adalah memperbanyak informan dari semua kemungkinan 

karakteristik yang digunakan dalam penelitian dan memperbanyak teori dalam kajian pustaka agar 

pembahasan lebih luas dan mendalam.  
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