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ABSTRAK 

 

 

 

Ma’had Tahfizh Darul Huffaz  merupakan salah satu Pondok Pesantren di 

Lampung yang telah melakukan kegiatan pengembangan ekonomi untuk 

pengembangunan dan mendukung kemajuan perekonomian pondok pesantren 

untuk kesejahteraan ekonomi pondok pesantren. Ma’had Tahfizh Darul Huffaz 

merupakan salah satu pondok pesantren yang berbasis entrepreneur (wirausaha), 

yang tidak hanya bergerak dibidang pendidikan agama saja akan tetapi santri juga 

diajarkan tentang pengetahuan berwirausaha, yang tujuannya adalah agar setelah 

santri  keluar dari pondok pesantren  dapat mandiri dan memiliki keterampilan. 

Adapun permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimana pengembangan 

kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Ma’had Tahfizh 

Darul Huffaz? 2) Bagaimana pengembangan kewirausahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Ma’had Tahfizh Darul Huffaz dalam perspektif Ekonomi 

Islam? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang 

dilakukan di Ma’had Tahfizh Darul Huffaz dengan menggunakan purposive 

sample, yaitu mengambil subjek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka 

sample dari penelitian ini berjumlah 15 orang. Metode pengumpulan data penulis 

melalui interview, observasi, dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang 

pengembangan kewirausahaan pondok pesantren, setelah data terkumpul maka 

penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adannya 6 upaya aspek pengembangan yang 

dilakukan Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, yaitu 1) aspek motivasi 2) aspek 

kreativitas 3) aspek kepemimpinan 4) aspek pemasaran 5) aspek Persaingan usaha 

6) aspek perubahan pasar. Dengan mengembangkan kewirusahaan pondok 

pesantren mampu meningkatkan kesejahteraan onok pesantren meningkatkan 

pengaahsilan baik itu dari perkebunan dan pengembangan kewirausahaan seperti 

produksi kue juga kantin demi kemaslahatan dan kemajuan Ma’had Tahfizh Darul 

Huffaz. Pihak pondok Pesantren juga tidak terlepas dalam berpegang pada 1) 

Prinsip menegakan keadilan dan memegang prinsip kejujuran 2) Prinsip bekerja 

adalah sebagai jihad dan 3) Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan suatu usaha 

yang dijalankan di Ma’had Tahfizh Darul Huffaz. 
 

 

 

Kata Kunci : Kewirausahaan, Kesejahteraan, Pondok Pesantren, Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : Cahyani Wulandari 

NPM  : 1551010153 

 Program studi : Ekonomi Syari’ah 

 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam 

 

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Pengembangan 

Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pondok 

Pesantren Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ma’had 

Tahfizh Darul Huffaz,  Kabupaten Pesawaran)”  adalah benar-benar hasil 

karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain 

kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar 

pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, 

maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 6 Februari 2021 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

Cahyani Wulandari 

NPM.1551010153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

 

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260 

 

PERSETUJUAN 

 

Judul Skripsi : Analisis Pengembangan Kewirausahaan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pondok Pesantren 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, Kabupaten Pesawaran) 

 

Nama : Cahyani Wulandari 

NPM : 1551010153 

Program Studi : Ekonomi Syari’ah 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

MENYETUJUI 

 

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang 

munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

 

 

Pembimbing I,    Pembimbing II, 

 

 

 

 

Hanif, S.E., M.M    Dedi Satriawan, M.Pd 

NIP.197408232000031001   NIP. - 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Madnasir, S.E.,M.S.I. 

NIP.197504242002121001 

 



 

v 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

 

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan judul “Analisis Pengembangan Kewirausahaan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pondok Pesantren Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, 

Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Cahyani Wulandari NPM.1551010153 

Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada 

hari/tanggal:  

 

TIM MUNAQOSYAH 

 

 

 

Ketua  :   (……………..) 

Sekretaris :   (……………..) 

Penguji I :.   (……………..) 

Penguji II :   (Hanif, S.E., M.M) 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

 

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si 

NIP. 19800122003121001 



 

vi 

 

MOTTO 

 

 

ٓ َٱۡحَسَن  َۖ َوَٱۡحِسن مََكَ هَۡيا دلُّ
 
ۡلأِٓخَرَةَۖ َوََل تَنَس هَِصيَبَك ِمَن ٱ

 
اَر ٱ دله

 
ُ ٱ َّلله

 
بۡتَغِ ِفميَآ َءاتَٰىَك ٱ

 
َوٱ

لُۡمۡفِسِديَن 
 
بُّ ٱ َ ََل ُُيِ َّلله

 
نه ٱ

ِ
ۡلَۡرِضَۖ ا

 
لَۡفَساَد ِِف ٱ

 
لَۡيَكَۖ َوََل تَۡبغِ ٱ

ِ
ُ ا َّلله

 
 ٧٧ٱ

 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

 

 

(Q.S Al-Qasas (28) : 77) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai  langkah awal untuk memahami judul skripsi ini perlu adanya 

penegasan terhadap arti dan makna dalam skripsi ini dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud dengan 

penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap 

pemakaian judul dan beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah 

ini merupakan proses dari permasalahan yang akan dibahas, Skripsi ini 

berjudul “Analisis Pengembangan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, Kabupaten Pesawaran)”. 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, adalah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mendapatkan fakta yang tapat, asal usul, 

sebab musabab yang sebenarnya.
1
 Analisis yang dimaksud dalam penelitian 

                                                 
1
Peter Saln dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : 

Modern English Press, 1991), h.132 



2 

 

 

 

ini adalah penyelidikan tentang mengembangkan kewirausahaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di pondok pesantren ditinjau 

dari perspektif ekonomi Islam. 

2. Pengembangan  

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan 

dan latihan.
2
  Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

usaha peningkatan kemampuan dibidang kewirausahaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi pondok pesantren. 

3. Kewirausahaan  

Kewirausahaan secara epistemologi pada hakikatnya adalah suatu 

kemampuan dalam berfikir kreatif dan berprilaku inovatif yang dijadikan 

dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam 

menghadapi tantangan hidup. Kewirausahaan dalam hal ini proses gabungan 

dari kreativitas, keinovasian dan keberanian yang dilakukan Pondok 

Pesantren untuk menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras 

untuk membentuk dan memelihara usaha baru pondok pesantren.
3
 

4. Kesejahteraan ekonomi 

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah  kondisi dimana 

seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu  kebutuhan akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang 

                                                 
2
Abdul Majid,  Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.24 

3
Dede Jajang Suyaman, Kewirausahaan dan Industri Kreatif, (Bandung :  Alfabeta,  

2015), h.4 
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dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang 

mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.
4
 

5. Pondok Pesantren  

Pondok Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional yang memiliki 

kekhasan, keaslian Indonesia. Pondok Pesantren merupakan lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia. Dengan kewirausahaan yang dimiliki, 

pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom baik dari segi 

pembelajaran maupun pendanaan.
5
 

6. Perspektif  

Perspektif merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang, lebar, dan tingginya). Perspektif dalam hal ini adalah suatu cara 

pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu 

yang di gunakan dalam  melihat suatu fenomena yang bisa di paparkan baik 

secara lisan maupun tulisan.
6
 

7. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.
7
 

                                                 
4
 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press, 

2005), 24. 
5
Irwan, Zain Dan Hasse,  Pendidikan Islam Dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren,  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h.124 
6
Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002 ), hl. 1062 
7
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada,2014) h. 19  
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Penulis ingin meneliti usaha-usaha yang dilakukan Pondok Pesantren dalam 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya sesuai dengan prisip-prinsip 

Al-Qur’an dan Hadist. 

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat penulis ditegaskan kembali 

bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah sebuah penyelidikan ilmiah 

tentang usaha dalam proses menciptakan sesuatu yang baru (kreasi/inovasi) 

melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan 

kewirausahaan pada Ma’had Tahfizh Darul Huffaz yang berada di Kabupaten 

Pesawaran dalam perspektif ekonomi Islam yang didasarkan dengan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Alasan Objektif dalam penelitian ini dikarenakan pondok pesantren Darul 

Huffaz merupakan salah satu Pondok Pesantren di Lampung yang telah 

melakukan kegiatan pengembangan ekonomi untuk pengembangunan dan 

mendukung kemajuan perekonomian pondok pesantren untuk 

kesejahteraan ekonomi pondok pesantren, karena permasalahan tersebut 

penulis menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Serta secara 

bidang keilmuan dan pragmatisnya dapat diuji kebenarannya. Untuk dapat 

mengetahui potensi kewirausahaan pondok pesantren dalam meningkatkan 

pondok pesantren. 
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2. Alasan Subyektif 

Alasan subyektif dari penelitian ini dikarenakan pembahasan yang peneliti 

bahas sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis 

pelajari di prodi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Ekonomi Islam 

serta tersedianya literature yang menunjang sebagai referensi kajian dan 

lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam 

pengumpulan data. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil suatu tindakan yang 

diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan umat yang tertinggi dari sumber 

daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberikan kebebasan untuk 

memiliki sumber daya, pengelolaannya dan memanfatkannya untuk mencapai 

kesejaheraan hidup. Islam memberikan kebebasan tanpa batas, yang justru 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam 

dibatasi oleh nilai-nilai Islam.
8
 

Aktivitas ekonomi adalah satu sarana untuk hidup sejahtera. Sementara 

hidup yang sejahtera adalah anjuran agama. Dengan demikian, upaya 

pencapaian kesejahteraan hidup melalui aktivitas ekonomi adalah anjuran 

agama. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan ungkapan “kefakiran atau 

kemiskinan mendekatkan pada kekufuran), maka pemikiran tentang 

                                                 
8
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, ( Jakarta, 

Rajawali Pers 2009), h. 68 
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pengembangan ekonomi adalah hal yang sangat penting
9
. Sesuai dengan firman 

Allah pada surat  At-Taubah 105: 

                        

                      

 

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka  Allah dan Rasulnya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, 

lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
10

  

 

 

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas 

ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, industri perdagangan dan 

bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Dalam setiap amal perbuatan yang 

menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia suatu yang 

memperindah kehidupan mereka dan menjadikan lebih makmur sejahtera.
11

 

 Semakin majunya suatu negara semakin banyaknya orang yang terdidik, dan 

banyak pula orang yang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya 

dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh 

wirausahawan yang dapat membuka lapangan pekerjaan karena kemampuan 

pemerintah sangat terbatas.
12

 

                                                 
9
H. Abd. Muin M Dkk,  “Pesantren Dan Pengembangan Ekonomi Umat”, (Jakarta: Cv. 

Prasasti, 2007), h. 2 
10

Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro 2006), h.203 
11

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Penerjemah; 

K.H.Didin Hafinuddin, M.Sc Setiawan Budiutiomo, L.c, Aunur Rofiq Shaleh Tahmid, Lc., 

Cetakan I (Jakarta: RBBni Press, 2001), h.151 
12

 Bucharu Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta ,2011),  h.1 
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 Menurut Peter F. Drucker yang dikutip oleh Kasmir SE, dalam sebuah 

bukunya kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda, masih dalam sumber yang sama diungkapkan oleh 

Zimmerer mengartikan bahwa kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 

untuk memperbaiki kehidupan (usaha).
 13

  

 Sementara, Stevenson mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu 

pola tingkah laku manajerial yang terpadu. Kewirausahan adalah upaya 

pemanfaatan peluang-peluang yang tersedia tanpa mengabaikan sumber daya 

yang dimilikinya.
14

 Pelaku yang melakukan kewirausahaan adalah wirausaha. 

Seorang wirausaha harus mampu melihat suatu peluang dan memanfaatkannya 

untuk mencapai keuntungan atau mannfaat bagi dirinya maupun dunia 

sekelilingnya serta kelanjutan usahanya. Mereka harus mampu mengambil 

resiko dengan mengadakan pembaruan (innovation).
15

 

 Pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam menjalankan sebuah usaha 

untuk menghindari dari kegagalan usaha. Dengan memiliki orientasi 

kewirausahaan dan kemampuan manajemen yang baik diharapkan dapat 

membuat dan menjalankan strategi yang tepat bagi usahanya. Dalam rangka 

mengembangkan sebuah usaha menurut husein umar dalam bukunya yang 

                                                 
13

Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.20 
14

Dede Jajang Suyaman, Kewirausahaan dan Industri Kreatif, (Bandung: Alfabeta, 2015) 

h.4 
15

Yuyus Suryana, Kartib Bayu,  Kewirausahaan, Pendekatan Karakteristik 

Wirausahawan Sukses, Edisi Kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011) h.33 
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berjudul strategi management in action memiliki beberapa teknik 

pengembangan usaha yaitu:
16

 

1. Perluasan Skala Usaha. Beberapa cara umum yang digunakan untuk 

memperluas skala usaha antara lain:  

a. Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah 

modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang 

wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek 

pemasarannya. 

b. Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan 

jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang 

sekaligus menaikkan skala ekonomi. 

c. Menambah lokasi usaha ditempat lain. 

 

2. Perluasan Cakupan Usaha. Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi 

usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah 

usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. 

3. Perluasan Dengan Kerjasama, atau penggabungan perseroan menjadi satu 

perusahaan. 

 

Kewirausahaan melakukan sebuah proses yang disebut creative destruction 

untuk menghasilkan nilai tambah guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi. 

Kewirausahaan  juga mempengaruhi seseorang lebih keratif dan inovatif yang 

nantinya akan menumbuhkan kemandirian, dikarenakan kemandirian 

merupakan suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam 

mengambil berbagai masalah demi mencapai suatu tujuan, tanpa menutup diri 

terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.
17

 

                                                 
16

Husein Umar, Strategic Management In Action, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 

2001), h.35 
17

Ir Hendro, Dasar – Dasar Kewirausahaan, ( Jakarta : Erlangga, 2011), h. 29 
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Pesantren sekarang ini mengalami pergeseran nilai yang luar biasa 

khususnya berkaitan dengan dunia pekerjaan. Jika dahulu pesantren masih 

dianggap tabu jika berbicara urusan duniawi apalagi sampai mengembangkan 

kewirausahaan, maka sekarang ini pengembangan kewirausahaan di 

lingkungan pesantren sudah menjadi kebutuhan, apalagi jika hal ini dikaitkan 

dengan pendidikan pesantren yang mengedepankan kemandirian, kerja keras, 

disiplin, dan jujur. Semua nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan tersebut 

merupakan jiwa dalam kewirausahaan. Istilah pesantren biasa disebut dengan 

pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara 

esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit 

perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat 

dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren.
18

 

Menurut M. Arifin berarti suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 

dimana santri–santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian 

atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership 

seorang atau beberapa orang kiyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat 

kharismatik serta independen dalam segala hal. Tujuan umum pesantren adalah 

membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-

ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi 

                                                 
18

Mujamil Qamar, “Pesantren Dari Transformasi Metedologi Menuju Demokrasi 

Instuisi”, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama,) h. 7 
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kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, 

masyarakat dan negara.
19

 

Pondok pesantren sebagai suatu sistem pendidikan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat dijadikan tumpuan dan harapan untuk dijadikan 

suatu model pendidikan sebagai variasi lain dan bahkan dapat menjadi 

alternative lain dalam pengembangan masyarakat guna menjawab tantangan 

masalah urbanisasi dan pembangunan dewasa ini. Tantangan yang dihadapi 

pondok pesantren semakin hari semakin besar, kompleks dan mendesak, 

sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kemajuan 

pengetahuan serta ekonomi. Kemajuan sosial ekonomi sebuah pesantren tidak 

terlepas dari peran santri. Kiyai dan ustad memiliki kekuasaan yang bersifat 

kharismatik yang mampu mengendalikan santri dalam melakukan kegiatan 

social ekonomi. Dalam mengurus usaha pertanian pesantren, kiyai sekedar 

memberikan bimbingan selebihnya tanggung jawab santri.
20

 

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, pesantren sangat 

memungkinkan untuk melakukan transformasi social melalui ikhtiar 

community development. Menurut salah satu tokoh yaitu Irawan, economic 

development merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

taraf hidup suatu negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan. 

Bahkan sebelum ada wacana community development sebenarnya beberapa 

pondok pesantren telah mengembangkan diri sehingga dapat dikategorikan 

                                                 
19

HM Amin Haedari, “Masa Depan Pesatren Dalam tantangan  Modernitas dan 

Tantangan Kompleksitas Global”, ( Jakarta: Ird Press 2004), h. 4 
20

Ibid, h,10 
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sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)  dalam rangka   

mengembangkan potensi masyarakat agar bisa berkembang secara swadaya.
21

 

Oleh karena itu pondok pesantrren dapat juga dikatakan sebagai agen 

perubahan artinya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang 

mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu berwujud 

peningkatan pemahaman (persepsi) terhadap agama, ilmu dan teknologi. Juga 

dalam bentuk dalam bentuk pengalaman atau praktek yang cenderung 

membekali masyarakat ke arah kemampuan yang siap pakai. Kemampuan yang 

siap pakai dimaksud adalah sumber daya manusia dalam memanfaatkan 

sumber daya alam yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian masyarakat 

mampu mengatasi persoalan dengan potensi sendiri.
22

.  

Pengembangan kewirausahaan dilakukan tidak hanya untuk memberi 

keterampilan dan kemampuan agar kelak keterampilan itu dapat dimanfaatkan 

selepas keluar dari pesantren tetapi juga memperkuat biaya operasional 

pesantren. Salah satu pondok pesantren yang menyadari pentingnya 

kemandirian ekonomi adalah Ma’had Tahfizh Darul Huffaz  . 

Ma’had Tahfizh Darul Huffaz  adalah salah satu pesantren yang berbasis 

enterpreneur (wirausaha), tidak hanya bergerak dibidang pendidikan agama 

saja akan tetapi santri juga diajarkan untuk berwirausaha, yang tujuannya 

adalah agar setelah santri  keluar dari pondok pesantren  dapat mandiri dan 

memiliki keterampilan. Dalam praktiknya Ma’had Tahfizh Darul Huffaz  selalu 

meningkatkan kemampuan seluruh santrinya, agar bukan hanya secara materi 

                                                 
21

HM Amin Haedari, “Masa Depan Pesatren Dalam tantangan  Modernitas dan 

Tantangan Kompleksitas Global”, Ibid, h.3 
22

Hasbi Indra, Pesantren dan Transormasi social, (Jakarta : Penamadani, 2005), h. 16 
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saja mereka memahaminya dan menguasainya akan tetapi lebih jauh mereka 

secara paraktik maupun pengaplikasiannya. 

Ma’had Tahfizh Darul Huffaz berada di Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran yang dipimpin oleh KH. Nursalam Abd. Muthalib,Al Hafidz 

merupakan pondok pesantren yang berusaha mengembangkan perekonomian 

pondok. Ada beberapa usaha ekonomi yang dilakukan oleh Ma’had Tahfizh 

Darul Huffaz, diantara nya adalah: koperasi, roti, budidaya jamur, buah naga, 

buah pepaya, buah lemon, budidaya lele dan ikan mas. Usaha tersebut tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup santri, tetapi juga dijual kepada para 

pedagang dan masyarakat sekitar.
23

 Sebagai salah satu sumber dana bagi 

Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, usaha roti terletak didalam Ma’had Tahfizh 

Darul Huffaz dan memiliki pasar yang bagus yang sudah dijajakan ke 

masyarakat sekitar Ma’had Tahfizh Darul Huffaz. Usaha jeruk lemon, buah 

naga, dan buah pepaya sudah berjalan pada tahun 2016 difokuskan untuk 

mengembangkan potensi perekonomian Ma’had Tahfizh Darul Huffaz 

Keuntungan pertahun dari masing-masing usaha antara lain: 

Tabel 1. 

Pendapatan Pertahun 

Jenis Luas Penghasilan Pertahun 

Lemon  7 Hektar are Rp. 100.000.000 

Buah Naga 1 Hektar are Rp. 70.000.000 

Pepaya 7 Hektar are Rp. 30.000.000 

 Sumber Data : Data Pendapatan Ma’had Tahfizh Darul Huffaz.
24

  

                                                 
23

Marwan, Pondok Pesantren Darul Huffaz tentang kewirausahaan, wawancara pada 

tanggaal 25 mei 2019 
24

Marwan, Pondok Pesantren Darul Huffaz tentang kewirausahaan, wawancara  pada 

tanggal 10 Oktober 2019 
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 Selain usaha-usaha di atas Ma’had Tahfizh Darul Huffaz juga memiliki 

penghasilan dari koperasi perbulan yakni sejumlah Rp 100.000.000 rupiah, dan 

memiliki  gerai toko kue yang berada di wilayah Pondok Pesantren Diniyah 

Putri ada dimasing-masing asrama putra dan putri, sedangkan usaha budidaya 

jamur sudah tidak dilanjutkan karena hanya berjalan 1 tahun. Usaha budidaya 

lele dan budidaya ikan mas hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan 

pondok pesantren.
25

 

 Berbagai macam usaha yang didirikan pondok Darul Huffaz selain dapat 

meningkatkan kesejahteraan pondok, juga dapat dijadikan media pembelajaran 

para santri. Meskipun demikian, usaha yang dijalankan oleh Ma’had Tahfizh 

Darul Huffaz ini masih memliki banyak kendala, seperti teknologi yang masih 

sederhana, kurang nya sumber daya manusia (SDM) dari pihak pondok, juga 

kurangnya pangsa pasar yang besar untuk menampung jumlah perkebunan 

yang lumayan besar.
26

  

 Luas lahan perkebunan Ma’had Tahfizh Darul Huffaz memiliki jumlah 

lahan yang lebar sekitar 7 hektar dan memiliki ribuan pohon produktif  yang 

seharusnya usaha tersebut dapat dijalankan dengan seoptimal mungkin. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang 

berjudul “Analisis Pengembangan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi Pondok Pesantren Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, Kabupaten Pesawaran)”.
27

 

 

                                                 
25

Marwan, Pondok Pesantren Darul Huffaz tentang kewirausahaan, wawancara  pada 

tanggal 10 Oktober 2019 
26

Marwan, Pondok Pesantren Darul Huffaz tentang profil usaha, wawancara  pada  

tanggal 25 mei 2019  
27

Marwan, Ma’had Tahfizh Darul Huffaz tentang profil usaha, wawancara pada  tanggal 

25 mei 2019 
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D. Fokus Penelitian 

 Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang direncanakan, maka penulis menetapkan fokus penelitian pada Analisis 

Pengembangan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Pondok Pesantren Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ma’had 

Tahfizh Darul Huffaz, Kabupaten Pesawaran). 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pengembangan kewirausahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Ma’had Tahfizh Darul Huffaz? 

2. Bagaimana pengembangan kewirausahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Ma’had Tahfizh Darul Huffaz dalam perspektif 

Ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui pengembangan kewirausahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Ma’had Tahfizh Darul Huffaz? 

2 Untuk mengetahui pengembangan kewirausahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Ma’had Tahfizh Darul Huffaz dalam perspektif 

Ekonomi Islam? 
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G. Signifikansi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Signifikansi secara Teoritis 

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya bagi perkembangan teori mengenai 

pengembangan kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi pondok pesantren, adanya tulisan ini penulis berharap dapat 

menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan 

kontribusi pemikiran dan pengembangan kajian dibidang pengembangan 

khasanah ekonomi Islam. 

b. Signifikansi secara Praktis 

1) Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang 

berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan dalam 

meningkatkan ekonomi pondok pesantren. 

2) Bagi Pondok Pesantren 

Dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan apa yang akan diambil sebagai upaya dalam 

mengembangkan kewirausahaan untuk meninngkatkan ekonomi 

pondok pesantren. 

3) Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang pengembangan 

kewirausahaan dalam meningkatkan ekonomi pondok pesantren. 
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H.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini juga disebut 

sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
28

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.
29

 

Penelitian ini juga menggunakan kajian pustaka (library research) 

dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada 

kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah Ma’had Tahfizh Darul Huffaz.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya peneliti berusaha 

untuk mendiskripsikan dan memecahkan masalah yang diselidiki dengan 

                                                 
28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 9 
29

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.96. 



17 

 

 

 

menggambarkan objek penelitian tersebut yang bertujuan membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang 

ada atau fenomena tertentu.
30

 Dalam penelitian ini penulis mencoba 

menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, 

dimana teknik ini menggambarkan tentang analisis pengembangan 

kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pondok 

pesantren ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. 

Penelitian ini berlokasi di Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, yang 

berada di kabupaten Pesawaran, yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh Ma’had 

Tahfizh Darul Huffaz dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pondok 

pesantren. Data yang akan diicari dari penelitian ini merupakan data-data 

yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan, berupa usaha-

usaha yang dilakukan oleh pihak Pondok pesantren dalam rangka 

mengembangkan kewirausahaan Pondok Pesantren studi pada Ma’had 

Tahfizh Darul Huffaz. 

 

 

 

 

 

                                                 
30

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 10 
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2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer 

adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam 

penelitian, yaitu penulis terjun langsung kelapangan guna 

mendapatkan data secara langsung dari narasumber-narasumber yang 

ada di  Ma’had Tahfizh Darul Huffaz Kabupaten Pesawaran. Data 

primer juga merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian 

dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu 

yang dapat menggambarkan hasil keadaan yang terjadi.
31

  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain 

misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Data 

Sekunder juga merupakan data atau bahan yang secara tidak langsung 

memberikan keterangan yang bersifat mendukung dari sumber data 

primer, dapat diperoleh dari Al-Qur’an, Al-Hadist, hasil penelitian, 

buku-buku, majalah-majalah, jurnal ilmiah, ensiklopedia dan sumber 

lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.
32

  

                                                 
31

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 

2008), h.26 
32

Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), h.42 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-

ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, 

kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu 

menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.
33

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh sumber daya manusia yang  ada di Ma’had 

Tahfizh Darul Huffaz yang berjumlah 100 orang guru dan karyawan 

yang ada di Ma’had Tahfizh Darul Huffaz 

b. Teknik Sampling 

Metode yang dipakai oleh peneliti sendiri dalam pengambilan 

sampel yakni dengan teknink purposive sampling yaitu penarikan 

sampel yang dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia dianggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti.
34

 

c. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

                                                 
33

Ibid, h. 111 
34

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta, 2015), h.54 
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diambil dari populasi itu. Untuk itu yang diambil dari populasi harus 

betul-betul resprensentatif (mewakili).
35

 Menurut Suharsimi Ari Kunto 

apabila pemikiran subjeknya kurang dari 100 maka baik diambil 

keseluruhan dari populasinya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian dari populasi tersebut dan apabila lebih dari 100 maka dapat 

diambil 10-15%.
36

  

Berdasarkan pernyataan diatas karena populasi yang diambil penulis, 

maka sampel yang digunakan oleh dalam penelitian ini dengan 

indikator yang menjadi karyawan dan tenaga penggerak dalam 

pengembangan kewirasahan Ma’had Tahfizh Darul Huffaz adalah dan  

15 orang guru dan karyawan yang bekerja di Ma’had Tahfizh Darul 

Huffaz. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penliti adalah sebagai berikut:  

a. Metode Observasi 

 Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
37

 Tujuan dari Observasi adalah untuk mendeskripsikan 

setting, kegiatan yang terjadi mengenai pengembangan kewirausahaan 

                                                 
35

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung :  Alfabeta, 

Cet. 19, 2014), h. 209 
36

Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

Rinek Cipta 2010), h. 128. 
37

I Gusti Rai Dan Bi Made Eka Mahadewi, Metodologi Penelitian Pariwisata Dan 

Perhotelan, (Yogyakarta: Cv Offset, Edisi 1, 2015), h. 52 
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dalam meningkatkan kesejahteran ekonomi pondok pesantren, orang 

yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang 

diberikan oleh para pelaku yang bersangkutan yaitu santri, pimpinan 

pondok pesantren, pengurus usaha dan bagian humas ketenagakerjaan 

yang ada di Ma’had Tahfizh Darul Huffaz, serta mengumpulkan data-

data yang terkait tentang pengembangan kewirausahaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada Ma’had Tahfizh Darul 

Huffaz. 
38

 

b. Metode Wawancara 

 Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat 

pengamatan.
39

 Menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang sudah tersedia di buku yang berisi 

susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) 

dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disebutkan. Wawancara 

bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu
40

. Wawancara 

dilakukan langsung dengan narasumber, yaitu dengan Pimpinan Pondok 

Pesantren, guru, dan pengurus usaha yang dapat memberikan data serta 

informasi yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan 

                                                 
38

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 58 
39
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2004).h.8 



22 

 

 

 

dalam meningkatkan kesejahteran ekonomi pada Pondok Pesantren 

secara akurat untuk menunjang penelitian.  

c. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara 

pribadi maupun kelembagaan. Data seperti : laporan keuangan tentang 

pengembangan kewiriausahaan, rekapitulasi personalia, struktur 

organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat 

hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainnya.
41

  

 Pada umumnya, data yang diperoleh dengan cara dokumentasi 

masih sangat mentah karena antara informasi yang satu dengan yang 

lainnya tercerai-berai, bahkan kadangkala sulit untuk dipahami apa 

maksud yang terkandung pada data tersebut. Untuk itu, peneliti harus 

mengatur sistematika data tersebut sedemikian rupa dan meminta 

informasi lebih lanjut kepada pengumpul data pertama. Penulis 

mencari  dan menghimpun data yang dibutuhkan dengan 

menggunakan  metode dokumentasi berupa bukti tertulis dari objek 

penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh seperti gambaran 

umum, sejarah berdirinya, visi dan misi Pondok Darul Huffaz. 
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5. Analisis Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
42

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difaham oleh sendiri maupun orang lain. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya 

jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan 

variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data 

kualitatif. 
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Untuk menganalisis data,  penulis menggunakan analisis kualitatif 

dengan pendekatan berpikir deduktif, cara berpikir deduktif berpijak pada 

fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan 

pemecahan persoalan yang bersifat khusus. Metode berfikir deduktif 

adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih 

dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian yang khusus.
43
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Kewirausahaan 

a. Pengertian Pengembangan kewirausahaan 

Nanih Machendraway dan Agus Ahmad Safei pengembangan berarti 

membina dan meningkatkan kualitas. Pengembangan merupakan istilah 

yang berhubungan dengan usaha berencana yang diselenggarakan untuk 

mencapai penguasaan skill dan pengetahuan.
44

 

Jose Carlos Jarillo-Mossi mendefenisikan kewirausahaan sebagai 

“seseorang yang merasakan adanya peluang, mengejar peluang-peluang 

yang sesuai dengan situasi dirinya, dan yang percaya bahwa kesuksesan 

merupakan suatu hal yang bisa dicapai”.  

Sementara StevenSon mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan 

suatu pola tingkah laku manajerial yang terpadu. Kewirausahaan adalah 

upaya pemanfaatan peluang peluang yang tersedia tanpa mengabaikan 

sumber daya yang dimilikinya. Kewirausahaaan juga merupakan proses 

dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan 

kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung 

resiko, menghabiskan waktu dan menyediakan berbagai produk barang 

                                                 
44

 Namih Machendraway dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam ; 
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dan jasa. Hal ini sesuai dengan pendapat “Hisrich – Petter” yang 

menyatakan “entrepreneurship in the process of creating something 

different white value by devoting the necessary time and effort, assuming 

the companyin financial, psychic, and social risk, and receiving the 

resulting rewards of monetary and personal satisfacation and 

independence”, yang artinya kewirausaahan adalah proses menciptakan 

sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai 

modal dan resiko serta menerima balas jasa, kepuasan dan kebebasan 

pribadi.
45

 

Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahaan “entrepreneurship”, 

yang dapat diartikan sebagai: “The Backbone Of Economy”, yaitu syarat 

pusat perekonomian atau sebagai “Tailbone Economy”. Yaitu pengendali 

perekonomian suatu bangsa. Secara epistemology, kewirausahaan 

hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berfikir kreatif dan 

berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga enggerak, 

tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Kewirausahaan 

merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian 

menghadapi resiko, yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk 

membentuk dan memelihara usaha baru.
46

 

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya, kewirausahaan adalah suatu 

ilmu pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko 

terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya 
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tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seorang 

wirausaha karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang 

dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian pasar.
47

 

Sementara Zimmerer dalam bukunya kasmir, mendefinisikan 

kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan (usaha). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan 

pendapat-pendapat diatas yang artinya untuk menciptakan sesuatu 

diperlukan kreativitas dan jiwa inovator. Seseorang yang memiliki 

kreativitas dan jiwa inovator tentu berfikir untuk mencari atau 

menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dari sebelumnya.
 48

 

Higgins mengatakan bahwa “Hal utama yang membedakan para 

wirausaha dengan para manajer adalah terletak pada pendekatan mereka 

terhadap pemecahan masalah. Menurut Joseph Schumpeter, wirausaha 

adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan 

memperkenalkan barang dan jasa atau mengolah bahan baku yang baru, 

dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku 

baru.
49

 

Memiliki dunia usaha yang makin kompetitif, seorang wirausaha 

harus memiliki kecerdasan untuk menangkap peluang usaha. Sebagai 

sebuah pengembangan, wirausaha telah menciptakan berbagai 

pengembangan dalam dunia usahanya, seperti social entrepreneurship, 
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technopreneurship, leadpreneurship, beautypreneurship, dan 

cyberpreneurship.. Hasibuan dalam bukunya mendefinisikan 

pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, konseptual, dan moral seseorang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan.
50

 

Kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi selain modal, 

tenaga kerja dan tanah atau lahan. Istilah wirausaha atau wiraswasta 

adalah persamaan kata dari istilah asing entrepreneurship, pelakunya 

disebut wirausahawan, wiraswastawan, biasa juga disebut sama dengan 

kata bendanya yaitu wirausaha atau wiraswasta,secara teknis istilah 

tersebut tidak dibedakan.
51

 

Wirausahaan (entrepreneurship) juga merupakan individu yang 

memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan 

menghasilkan lebih banyak daripada yang dikonsumsinya atau dijual, 

atau ditukarkan agar memperoleh pendapatan. Entrepreneur juga 

merupakan ahlinya mengambil resiko dan bagaimana menghasilkan 

kombinasi baru dengan cara memperkenalkan produk-produk atau 

proses-proses atau mengantisipasi pasar atau mengkreasikan tipe 

organisasi baru.
52

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengembangan kewirausahaan adalah suatu usaha 
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untuk mengembangkan sikap, jiwa, dan kemampuan seseorang untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi 

dirinya sendiri dan orang lain. pengembangan kewriausahaan merupakan 

sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif dalam rangka 

meningkatkan kapasitas atau jiwa kewirausahaan melalui kegiatan usaha 

yang digelutinya. Wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam 

mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan 

dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain.   

b. Ciri dan Watak Kewirausahaan 

Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki ciri-ciri 

khusus yang membedakanya dengan orang lain. Geoffrey G. Meredith 

mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan  adalah sebagai 

berikut:
53

 

Tabel 2. 

Ciri dan Watak Kewirausahaan 

No. Ciri-ciri Watak 

1. Percaya diri Keyakinan, ketidaktergantungan, 

individualism, dan optimisme. 

2. Berorientasi pada 

tugas dan hasil 

Kebutuhan untuk berprestasi, 

berorientasi laba, ketekunan dan 

ketabahan, tekad kerja keras, 

mempunyai dorongan kuat, energik dan 

inisiatif. 

3. Pengambilan resiko Kemampuan untuk mengambil seriko 

yang wajar dan suka tantangan. 

4. Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, bergaul 

dengan orang lain, menanggapi saran-

saran dan kritik. 

5. Keorisinilan Inovatif, kreatif, dan fleksibel. 

6. Berorientasi ke 

masa depan 

Pandangan ke depan dan perspektif 
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Seorang wirausaha haruslah seseorang yang mampu melihat 

kedepan. Melihat kedepan dengan berfikir jernih dengan penuh 

perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternative masalah 

pemecahan nya. Sebelum seorang wirausaha mengembangkan jiwa 

kewirausahaannya terlebih dahulu seseorang wirausaha tersebut harus 

memiliki ciri dan watak wirausaha sesuai dengan penjelasan arti makna 

table diatas diantaranya:
54

 

1) Percaya diri 

Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah matang 

jasmani dan rohaninya. Pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang 

independen dan sudah mencapai tingkat kematangan (kualitas psikis 

yang diwarisi atau yang diperoleh oleh seseorang yang membuatnya 

berbeda dengan orang lain) serta emosionalnya stabil, tidak gampang 

marah dan tersinggung, juga tingkat sosialnya tinggi, mau menolong 

orang lain. 

2) Berorientasi pada tugas dan hasil 

Orang yang tidak mengutamakan prestasi dulu, prestasi kemudian, 

akan tetapi ia gandrung pada prestasi kemudian setelah prestasinya 

akan naik. 

3) Pengambil resiko 

Dalam wirausaha juga mengandung resiko dan tantangan, seperti 

oersaingan, naik turunnya harga, barang tidak laku, dan sebagainya. 

                                                 
54

Geoffrey G. Meredith et al, Kewirausahaan Teori dan Praktek, (Jakarta; Cv Teruna 

Grafica, 2006) Cet Ke-6, h,42 



31 

 

 

 

Namun semua tantangan ini harus dihadapi dengan penuh 

perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, membuat pertimbangan 

dari berbagai segi, maka berjalanlah terus dengan tidak lupa 

berlindung kepada Allah SWT. 

4) Kepemimpinan 

Pemimpin yang baik harus menerima kritik dan saran dari 

bawahannya, ia harus bersifat responsif. 

5) Keorisinilan  

Orisinil yang dimaksud adalah ia tidak hanya mengekor pada orang 

lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, ada 

kemampuan untuk melakukan sesuatu. 

6) Berorientasi kemasa depan 

Seorang wirausaha harus perspektif, mempunyai visi kedepan, apa 

yang hendak ia lakukan, apa yang ingin ia capai, sebab semua usaha 

bukan didirikan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. 

c. Indikator pengembangan kewirausahaan 

 Pengembangan kewirausahaan dapat dinilai dari strategi. Strategi 

pengembangan wirausaha yang dilakukan dengan beberapa aspek, antara 

lain:
55

 

1. Aspek motivasi 

Salah satu aspek penting dalam perusahaan untuk meningkatkan atau 

menjaga etos kerja para karyawan agar tetap gigih dan giat dalam 
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bekerja guna meningkatkan atau menjaga produktivitas kerja yaitu 

dengan memberikan motivasi daya perangsang bagi para karyawan 

supaya kegairahan bekerja tersebut sangat dibutuhkan suatu 

perusahaan karena dengan semangatyang tinggi para karyawan dapat 

bekerja dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki tidak 

setengah-setengah sehingga produktivitasnya maksimal dan 

memungkinkan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. 

2. Aspek kreativitas 

Kreativitas merupakan sumber penting dalam penciptaan daya saing 

untuk semua organisasi. Wirausaha yang aktif tak habis akal bila 

mendapat tantangan mereka akan merubahnya menjadi peluang. 

Wirausaha sejati bukan spekulasi, tetapi seorang yang memiliki 

perhitungan yang cermat, mempertimbangkan segala fakta informasi 

dan data, ia mampu memadukan apa yang ada didalam hatinya, 

pikiran dan kalkulasi bisnis. 

3. Aspek kepemimpinan 

Didalam kenyataannya pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan 

kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama 

tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkn 

peranan kritis dalam membantu kelompok, individu dalam membantu 

kelompok. 
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4. Aspek pemasaran 

Aspek pemasaran produk harus diperhatikan kualitas layanan bagi 

para konsumen, kualitas layanan bagi konsumen juga dilakukan para 

wirausahaa karena kualitas merupakan hal yang penting, bahkan 

pemahama tentang kualitas sering disalah artikan sebagai sesuatu yang 

baik, kemewahan, keistimewaan, atau sesuatu yang berbobot. Kualitas 

layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang 

disampaikan perusahaan dibandingkan ekspetasi pelanggan.. kualitas 

layanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi atau 

melampaui harapan pelanggan. Kualitas dapat dipandang secara luas 

sebagai keunggulan atau keistimewaandan dapat didefinisikan sebagai 

penyampaian layanan yang relative istimewa terhadap harapan 

pelanggan. Jika perusahaan melakukan hal yang tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan, berarti perusahaan tersebut tersebut tidak 

memberikan kualitas layanan yang baik. 

5. Aspek persaingan usaha 

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat melarang kesepakatan, aktivitas dan 

penyalahgunaan dominasi pasar yang dilakukan satu atau beberapa 

perusahaan. Kesepakatan yang dilarang antara lain termasuk oligopoli 

dan penentuan diskriminasi harga, persengkokolan dalam penawaran 

dan mendapatkan rahasia pesaing. 
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6. Aspek perubahan pasar 

Tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia yang saat ini 

tumbuh secara tradisional bersaing dalam pasar bebas dengan UKM 

atau bahkan produsen dari mancanegara. Untuk menghadapi kondisi 

yang semakin kompleks tentunya sumber daya manusia yang unggul 

dalam persaingan adalah sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pasar, tepat dengan harga 

yang terjangkau, serta variasi produk dan layanan yang beragam, 

manajemen yng selalu berkembang sehingga mampu mengatasi 

tingkat kerumitan dan perubahan yang terjadi setiap saat. 

d. Kewirausahaan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kewirausahaan berarti melakukan aktivitas kerja keras dengan 

menemukan peluang, berkreasi, berinovasi, dan membuat sesuatu yang 

berbeda serta baru, dalam konsep Islam kerja keras berarti bekerja 

dengan dilandasi keimanan. Bekerja bertumpu pada keimanan berarti 

bahwa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan 

senantiasa selalu mengingat dan mengharap ridho dari Allah SWT karena 

menganggap bekerja merupakan sebagian dari ibadah.  

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk bekerja keras, 

dikarenakan islam sangat membenci orang yang pemalas dan tidak mau 

berusaha. Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang bekerja dan 

memunyai etos kerja yang baik. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an surah Az-Zumar ayat 39: 
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Artinya: “Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan 
keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu 

akan mengetahui.”
56

 

 

Maksud ayat di atas, setelah Rasullah Saw mengemukakan argumen 

yang tidak dapat dibantah lagi oleh kaum musyrikin, Allah 

memerintahkan beliau supaya menyampaikan ancaman dengan berkata: 

“Hai kaumku, berbuatlah sesuai dengan anggapanmu, bahwa kamu 

mempunyai kekuatan dan keterampilan, dan peraslah keringatmu dalam 

membuat maker dan tipu dayamu, karena akupun berbuat pula dalam 

mengokohkan dan menyiarkan agamaku, nanti kamu akan mengetahui.
57

 

 

Berdasarkan kajian dalam Al-Qur’an, Hadis, dan teori-teori serta 

berdasarkan hasil penelitian agama memiliki hubungan terhadap 

keputusan berwirausaha. Secara khusus, agama Islam sangat kondusif 

memerintahkan umatnya untuk berwirausaha. Dengan demikian, bukti-

bukti perilaku ekonomi, dan memiliki hubungan dengan para pelaku 

wirausaha. Islam mengajak semua kehidupan mereka dengan diberikan 

aturan yang harus diikuti oleh semua umat muslim yang berasal dari Al-

Qur’an dan Hadis. Inilah yang menjadi sumber nilai, sikap, perilaku, dan 

etika seorang muslim dalam berwirausaha. Transaksi ekonomi islam 

dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) yang dibagi menjadi 

dua kategori yaitu transaksi halal dan transaksi haram. Dimana dalam hal 

ini transaksi halal merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh  syariah 
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Islam, sedangkan transaksi haram merupakan semua transaksi yang 

dilarang dalam syariah Islam.
 58

  

1) Konsep Kewirausahaan dalam Pandangan Islam 

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal 

yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi   Islam itu 

sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari 

syariatnya.  Begitu juga dengan kewirausahaan yang merupakan suatu 

bentuk kegiatan dari ekonomi. 
59

 

a) Menegakkan Keadilan dan Kejujuran 

Keadilan dan Kejujuran merupakan hal yang sangat dijunjung 

dalam Islam sebagai pengusaha dalam melayani pembelinya. 

Rasulullah SAW telah memberikan contoh berdagang dengan cara 

mengutamakan kejujuran, keadilan, kualitas, dan harganya yang ia 

sembunyikan, dengan sikap kejujuran beliau. 

b) Bekerja sebagai Jihad 

Islam tidak semata-mata memerintah kerja dan berusaha,  tetapi 

juga memerintahkan bekerja dengan professional dan bersungguh-

sungguh.
60
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c) Prinsip Kehati-hatian 

Didalam Islam berwirausaha harus menjalankan prinsip kehati-

hatian dikarenakan hal ini merupakan suatu kegiatan terpenting 

ketika bertindak atau bahkan bekerja. Diantaranya harus menjauhi 

kegiatan usaha yang mengandung unsur riba. Islam sangat tegas 

memerangi riba sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-

Nisa ayat 161: 

                     

               

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal 

Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena 

mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. 

Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara 

mereka itu siksa yang pedih.”
61

 

 

Maksud ayat di atas adalah, Allah SWT, diharamkannya 

sebagian makanan yang baik kepada orang-orang yahudi juga 

disebabkan oleh tindakan mereka memakan uang riba yang nyata-

nyata telah dilarang Allah dan disebabkan pula oleh perbuatan 

mereka yang batil seperti memperoleh harta melalui sogokan, 

penipuan, perampasan, dan sebagainya. Terhadap perbuatan-

perbuatan yang jahat itu Allah menyediakan siksa yang pedih di 

akhirat.
62
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2) Berwirausaha sesuai dengan syariah Nabi Muhammad SAW  

Nabi Muhammad Saw mengajarkan melakukan berwirausaha dan 

transaksi dilakukan secara jujur, adil dan jangan membuat konsumen 

kecewa. Konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah 

tijarah (berdagang atau bertransaksi). Konsep berwirausaha dalam 

Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW 

yang perlu ditiru dan diterapkan adalah sebagai berikut:
63

 

a) Shiddiq (Benar dan Jujur) 

Shiddiq artinya adalah berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha 

Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah yaitu berkata benar, 

bertindak benar atau diam saja (jika tidak mampu berkata dan 

bertindak benar). Artinya baik pemimpin maupun karyaan dalam 

berwirausaha harus bias berperilaku benar dan jujur kepada setiap 

keputusan dan tindakan, jujur terhadap konsumen, pesaing 

sehingga usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran 

dan kejujuran. Kejujuran sangatlah penting karena bentuk 

kesungguhan dan ketepatan (mujahadah dan itqan) dalam hal 

ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan 

dan kekurangan, menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu. 

b) Amanah (Dapat Dipercaya) 

Amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun 

eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses 
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dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan 

membentuk kreadibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung 

jawab pada setiap diri seorang muslim.
64

 

c) Tabligh (Argumentatif/Komunikatif) 

Tabligh yaitu kemampuan daalam menyampaikan, kemampuan 

berkomunikasi efektif. Wirausaha yang efektif merupakan 

kemampuan menyampaikan komunikasi.  Kewajiban semua Nabi 

untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah 

berupa wahyu yang menyangkut didalamnya hokum agama. 

Maknanya adalah para wirausaha harus mampu melatih diri dalam 

menyampaikan ide dan produk bisnisnya, harus mampu 

menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan 

produk dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu 

mengkomunikasikannya secaran tepat dan mudah dipahami oleh 

siapapun yang mendengarkannya.  

d) Fathonah (Cerdas dan Bijaksana) 

Sifat fathonah merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. 

Dalam hal ini pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang 

mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung 

jawab bisnisnya dengan sangat baik.
65
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2. Kesejahteraan Ekonomi 

a. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi 

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak  

efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan 

yang saling berhubungan.
66

 

Menurut soedarsono, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi 

ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang 

mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan 

masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut. 
67

 sedangkan 

menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebuutuhan material, 

spirituak, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehinga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.
68

 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social 

material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 

kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi 

setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah, dan social yang sebaik-baiknya bagi 
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dirinya, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 

asasi kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.
69 

 

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi  

bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut 

tidak  hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan 

jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan 

banyak orang dalam negara. 

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi 

bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut 

tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan 

jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan 

banyak orang. 

Biro pusat statistic Indonesia. Menerangkan bahwa guna melihat 

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada bberapa indikator 

untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji 

menurut delapan bidang yang mencakup diantaranya:
70

 

1. Kependudukan 

2. Kesehatan dan gizi 

3. Tingkat pendidikan 

4. Ketenagakerjaan 

5. Taraf dan pola konsumsi  
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6. Perumahan dan lingkungan 

7. Kemiskinan  

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada 

kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan 

moral. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi 

pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi 

kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan 

mutu pangan, sandang, dan papan, lingkungan yang bersih, aman dan 

nyaman juga terpenuhinya hak asasi dan  partisipasi serta terwujudnya 

masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa.
71

 

b. Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Chapra mengambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan 

antara syariat Islam dengan kemaslahatan ekonomi Islam yang 

merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam,  mempunyai yang tidak 

jelas dari tujuan utama syariah Islam tujuan ekonomi  Islam adalah 

merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia 

akhirat (falah) serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-

tayyibah) ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan Islam 

yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan negara kesejahteraan 

dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.
72

 

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan 

manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan  material, kesejahteraan 
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spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja 

berdasarkan manifestasi nilai  ekonomi, tetapi juga nilai moral dan 

spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami.
73

 

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari 

konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:
74

 

1. Rasa aman (security) 

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah aman, sentosa,, damai, makmur, dan 

selamat,(terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan 

sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan dengan pengertian Islam 

yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya 

ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan social sejalan 

dengan tujuan Islam sendiri. 

2. Kesejahteraan (welfare) 

Demikian anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran 

melakukan amal sholeh yang didalamnya termasuk mewujudkan 

kesejahteraan social. Seperti ajaran Islam yang pokok (rukun 

Islam) seperti mengucapkan kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat 

dan haji, saat berkaitan dengan kesejahteraan social. terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat 

tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang 
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menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil 

dibidang ekonomi.  

3. Kebebasan (freedom) 

Menjamin kebebasan individu dalam mengeluarkan pendapat dan 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, penggunaan sumber daaya 

secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir, dan juga 

mendapatkan distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil 

pembangunan secara adil dan merata. 

4. Jati diri (identity) 

Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting 

kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan 

negara, mampu memberikan kesamaan hak dan peluang serta 

kerjasama dan keadilan 

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut 

sebagai Mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat 

kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi 

individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian 

kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. 

Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan 

kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan 

keimanan (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-„aql), keturunan (al-nasl), dan 

kekayaan (al-maal). Konsep mashalah juga diterapkan dalam perilaku 

konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa 
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yang memberikan mashlahah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan 

rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan 

maslahah yang diperolehnya. 

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, 

tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan 

utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). 

Pandangan ekonomi Islam terhadap kesejahteraan secara 

keseluruhan berdasarkan kepada ajaran Islam tentang kehidupan. Konsep 

ini sangat berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi 

konvensional, karena konsep tersebut adalah suatu konsep yang 

menyeluruh. Kesejahteraan adalah sesuatu yang mendasar  dalam 

framework shariah yang tidak selalu direalisasikan dengan pemusatan 

usaha untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Disini ia 

mewajibkan pemenuhan kebutuhan manusia secara material dan spiritual 

yang terjalin dengan erat, berjuang untuk sebuah keseimbangan antara 

kepentingan individu dan sosial, dan mewujudkan Maqashid Syariah. 

Perekonomian adalah bagian dari kehidupan  manusia, maka tentulah 

hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur’an dan As-sunah, 

yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber 

yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa 

dibandingkan dengan agama yang lainnya.
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Sejarah  menunjukkan bahwa Rasulullah dan  para sahabat mayoritas 

adalah para penguasa dan pedagang yang memiliki harta berlimpah. Hal 

ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan pemeluk nya untuk 

melakukan kegiatan ekonomi, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam 

Al-Qur’an Surah Al-Fushilat ayat 5 yang berbunyi: 

                      

             

Artinya:“Mereka berkata: "Hati Kami berada dalam tutupan (yang 

menutupi) apa yang kamu seru Kami kepadanya dan telinga Kami ada 

sumbatan dan antara Kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah 

kamu; Sesungguhnya Kami bekerja (pula)."
76

 

 

Ayat diatas menjelaskan penyebab-penyebab orang musyrik 

mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Al-Qur’an, mereka menyatakan 

bahwa hati mereka telah tertutup, tidak dapat dimasuki oleh seruan 

kepada iman, melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an, dan yang 

disampaikan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan bahwa 

telinga-telinga mereka telah tersumbat sehingga tidak dapat mendengar 

seruan Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Qur’an yang dibacakan 

kepadanya. Mereka mengatakan bahwa antara mereka dan kaum 

muslimin ada dinding pemisah yang menghalangi mereka menerima 

seruan itu.
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Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan 

dan keadilan menyebabkan konsep sejahtera (falah) bagi semua umat 

manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi 

kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat 

dicapai melali realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan 

rohani dari personalitas manusia.
78

 

Konsep ekonomi syariah didasarkan kepada tauhid, keadilan, 

keseimbangan, kebebasan, dan pertanggung jawaban. Dalam konsep 

tauhid berarti semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah dan 

hanya Allah yang mengatur segalanya, termasuk sebagai pelaku ekonomi 

yang berkedudukan sebagai pemegang amanah (trustee). Oleh sebab itu 

manusia harus menngikuti ketentuan Allah Swt dalam segala 

aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi yang tidak hanya bersifat 

mekanisik dengan alam dan kehidupan social, tetapi juga bersifat etis dan 

moralitas.  

Meskipun demikian dalam pelaksanaan ekonomi syariah banyak 

tantangan yang dihadapi antara lain: masih banyak sumber daya manusia 

yang belum memahami tentang ekonomi syariah  dan masih adanya 

petugas pelaksana ekonomi syariah yang tidak amanah maka sudah 

semestinya  dalam menghadapi tantangan tersebut semua lembaga yang 

bertanggung jawab harus terus menerus melakukan kajian-kajian, 
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penelitian, publikasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang dianggap 

perlu. 

 

3. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren berawal dari kata Pondok dan Pesantren, yang 

digabungkan menjadi pondok pesantren. Istilah Pondok Pesantren 

berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok 

atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu, atau berasal dari bahasa 

arab “funduq” yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan perkataan 

pesantren berawal dari kata santri. Dengan awalan Pe- dan –an yang 

berarti tempat para santri. Sedangkan menurut Nurcholis Majid berasal 

dari kata “shastri´yaitu sebuah kata sansekerta yang berarti melek huruf. 

Kedua, Pendapat yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari 

bahasa jawa “cantrik” yang berarti seorang yang selalu mengikuti 

seorang guru kemanapun guru itu pergi.
79

 

Pada pesantren santrinya tidak disediakan asrama (pemondokan) di 

komplek pesantren tersebut, mereka tinggal di seluruh penjuru desa 

sekeliling pesantren. Dimana cara dan metode pendidikan dan 

pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem wetonan yaitu para 

santri dating berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu. Pesantren 

merupakan sistem pendiikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk 
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budaya. Indonesia yang Indegenous. Pendidikan ini muncul sejak abad 

ke-13, beberapa abad kemudian penyelenggara pendidikan ini semakin 

teratur dengan munculnya tempat-tempat menginap bagi para pelajar 

(santri), yang kemudian disebut pesantren.
80

 

Berdasarkan beberapa definisi Pondok Pesantren diatas, penulis 

menarik kesimpulan bahwa Pondok Pesantren merupakan dua istilah 

yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren sebagai tempat belajar 

para santri, sedangkan pondok yang berarti tempat tinggal yang dapat 

ditinggali para santri. 

b. Tujuan, Unsur dan Macam-macam Pondok Pesantren 

1) Tujuan Pondok Pesantren 

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor 

pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan 

disamping factor-faktor lainnya yang terkait: pendidik, peserta didik, 

alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Keberadaan empat factor 

ini tidak ada artinya bila tidak diarahkan oleh suatu tujuan  

menempati posisi yang amat penting dalam proses pendidikan 

sehingga materi, metode, dan alat pengajaran selalu disesuaikan 

dengan tujuan. Tujuan yang tidak jelas akan mengamburkan seluruh 

aspek tersebut. Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat 
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bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan 

menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul, yaitu menjadi 

pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad 

(mengikuti sunah nabi) mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh 

dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan 

kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat. Dan mencintai ilmu 

dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Secara umum 

tujuan pesantren dapat diartikan sebagai kegiatan membina warga 

negara agar berkepribadian muslim sessuai dengan ajaran-ajaran 

agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua 

segi kehidupannya serta menjadikanya sebagai orang yang berguna 

bagi agama, masyarakat dan negara.
81

 

Tujuan institusional pesantren lebih luas dengan tetap 

mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan 

pesantren secara nasional pernah diputuskan dalam musyawarah atau 

lokakarya intensifikasi pengembangan pondok pesantren di Jakarta 

yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 6 mei 

1978.  

Adapun  tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

a) Mendidik siswa atau santri anggota masyarakat untuk menjadi  

seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir dan 

batin sebagai warga negara yang berpancasila. 
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b) Mendidik siswa atau santri untuk menjadikan manusia muslim 

selaku kade-kade ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, 

tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara 

utuh dan dinamis. 

c) Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia- manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara. 

d) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) 

dan regional (pedesaan atau masyarakat lingkungannya) . 

e) Mendidik siswa atau santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap 

dalam berbagai sektor pembangunan, khusus nya pembangunan 

mental spiritual. 

f) Mendidik siswa atau santri untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan social masyarakat lingkungan dalam rangka usaha 

pembangunan masyarakat bangsa.
82

 

Berdasarkan pemaparan tujuan Pondok Pesantren diatas penulis 

menarik kesimpulan yang berarti tujuan utama Pondok Pesantren 

adalah melahirkan santri-santri yang memiliki kepribadian yang 

beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan bermanfaat untuk 

masyarakat sekitar, yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. 

2) Unsur-unsur Pondok Pesantren 

Terdapat lima unsur penting yang harus ada di dalam sebuah 

Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. Unsur- unsure tersebut antara 

lain kiyai, Pondok sebagai asrama santri, masjid sebagai sentral 

peribadatan dan pendidikan islam, santri, serta pengajaran kitab-kitab 

kuning. Penjelasan mengenai unsure-unsur Pondok Pesantren sebagai 

berikut: 
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a) Kiyai 

Kiyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang 

sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang 

berkembangmemilii kiyai yang begitu sangat berpengaruh, 

kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh 

masyarakat di lingkungan pesantren. Disamping itu, kiyai pondok 

pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri 

pesantren yang bersangkutan.   karenanya, sangat wajar jika dalam 

pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung pada peran seorang 

kyai.
83

 

b) Santri  

Sebuah pesantren tidak dapat pula dikatakan jika tidak ada santri 

karena santri merupakan komponen penting untuk berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran. Dikarenakan santri merupakan panggilan 

untuk seseorang yang sedang menimba ilmu pendidikan agama 

Islam selama kurun waktu tertentu dengan menetap disebuah 

pondok pesantren. 
84

 

c) Pondok 

Pesantren pada umumnya sering juga disebut dengan pendidikan 

Islam trradisonal dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan 

belajar di bawah bimbingan seorang kiyai. Asrama para santri 

tersebut berada di lingkungan komplek pesantren, yang terdiri dari 
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rumah tinggal kiyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji, dan 

kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya
85

 

d) Masjid  

Masjid pada hakekatnya merupakan sentral kegiatan muslimin 

baik dalam dimensi akherat maupun dunia dalam ajaran Islam, 

karena pengertian yang lebih luas dan makna masjid memberikan 

indikasi sebagai kemampuan seorang abdi dalam mengabdi kepada 

Allah  yang disimbolkan sebagai adanya masjid (tempat sujud). 

Atas dasar pemikiran itu dapat dipahami bahwa masjid tidak hanya 

terbatas pada pandangan materialistik. Dalam hal ini secara 

sederhana masjid adalah tempat sujud. Sujud adalah symbol 

kepatuhan seseorang hamba kepada khaliqnya. Oleh karena itu 

seluruh kegiatan yang mengambil tempat di masjid tentu memiliki 

nilai ibadah yang tinggi, artinya proses kegiatan itu hanya 

mengharapkan keridhoan Allah yang maha Esa.
86

 

e) Pengajaran Kitab-Kitab Klasik 

Zaman sekarang kebanyakan pesantren telah memasukkan 

pelajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam 

pendidikan pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab klasik tetap 

dibeikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren 

dalam mendidik calon-calon ulama. Kitab-kitab klasik yaitu; 

Pertama kitab Al-Ajurumiyah yaitu kitab dasar yang mempelajari 
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ilmu nahwu, Kedua kitab Amtsilah At-Tashrifah yaitu salah satu 

kitab yang palingdasar yang mempelajari ilmu mengenai seluk 

beluk ilmu hadis, Keempat kitab Arba’in Nawawi yaitu kitab dasar 

dalam memprsifikasi kedudukan hadis, Kelima Kitab At-Taqrib 

yaitu hasil ari turunan Al-qur’an dan Al-Hadis setelah melalui 

berbagai panduan dalam ushul fiqih, Keenam kitab Aqidatul Awam 

adalah kepercayaan aqidah, Ketujuh kitab Ta’ilmu Muta’alim yaitu 

sepandai apapun manusia serta sebanyak apapun ilmu yang 

dikuasainya, semua tidak akan bisa menghasilkan sarinya ilmu 

tanpa adanya akhlaq.
87

 

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur Pondok Pesantren diatas 

penulis menyimpulkan  bahwa berjalan nya suatu lembaga pendidikan 

harus diimbangi dengan terpenuhi unsur-unsur yang dapat menunjang 

keberlangsungan suatu Lembaga Pendidikan itu sendiri. 

3) Macam-macam Pondok Pesantren 

Menurut M. Bahri Ghazali, dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan, terdapat 3 macam 

Pondok Pesantren  yang berkembang dalam masyarakat, diantaranya, 

Pondok Pesantren Tradisional, Pondok Pesantren Modern, dan 

Pondok Pesantren Komprehensif. Berikut penjelasan tentang macam-

macam pondok pesantren: 

a) Pondok Pesantren Tradisional 
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Pondok Pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya 

dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama 

abad ke 15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya 

dengan menerapkan siste “halaqah” yang dilaksanakan di masjid 

atau surau. Hakekat dari sistem pengajaran halaqah adalah 

penghapalan yang titik akhirnya dari segi metedologi cenderung 

epada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. 

Artinya ilmu itu tidak berkembang kea rah paripurnanya ilmu itu, 

melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh kiyainya.
88

 

Kurikulum nya tergantung sepenuhnya kepada para kyai pengasuh 

pondoknya.
89

 Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri 

mukim) dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri 

kalong). 

b) Pondok Pesantren Modern 

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren 

karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem 

belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. 

Penerapaan sistem belajar baik dalam bentuk madrasah maupun 

sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau 

madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang 

menetap ada yang tersebar disekitar desa itu. Kedudukan para 

kiyai sebagai coordinator pelaksana proses belajar mengajar. 
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Pondok pesnatren modern yang mengajarkan pendidikan umum, 

dimana pesentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu umum 

(matematika, fisika, dan lainnya). Contoh pondok pesantren 

modern yaitu pondok pesantren yang di dalamnya  terdapat 

pendidikan SD, SMP, SMA. Bedanya SMP, SMA tinggal di 

asrama sedangkan SD tidak tinggal di asrama.
90

 

c) Pondok Pesantren Komprehensif  

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan 

sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok 

pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern. Artinya di 

dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan 

metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara regular 

sistem persekolahan terus dikembangkan. 
91

 

Berbagai macam Pondok Pesantren diatas penulis menyimpulkan 

bahwa dimasyarakat memiliki  tidak hanya satu macam Lembaga 

Pondok Pesantren saja. Dengan keunikan dan kecirikhasan macam-

macam Pondok Pesantren menjadikan dunia pendidikan Pondok 

Pesantren bervariasi sesuai dengan sistem pengajaran nya masing-

masing. 
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c. Manajemen dan Ekonomi Pondok Pesantren  

1) Manajemen Pondok Pesantren 

Lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah 

pesantren, mengingat adanya kebebasan dari kiyai untuk mewarnai 

pesantren  dengan penekunan pada kajian tertentu. Ditinjau dari 

segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari 

luar, pesantren dapat dibagi menjadi dua yaitu: pesantren 

tradisional (salaf) dan pesantren modern (khalaf). Adaptasi 

dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang 

merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan 

teknologi.
92

 

Kebanyakan dari pesantren menerapkan pola manajemen yang 

berorientasi pada penanaman jiwa ketulusan, keikhlasan dan 

kesukarelaan. Konsep tersebut menjiwai hampir semua aktivitas di 

pesamtren. Hanya saja konsep tersebut pada masalalu banyak 

memiliki kelemahan, utamanya disebabkan karena tidak diimbangi 

kemampuan dan profesionalisme yang memadai. Meski tidak 

dapat dipungkiri, konsep tersebut dapat menjadi modal dasar 

utama tersebut masih sangat dibuthkan untuk menjaga eksistensi 

pesantren harus lebih akomodatif terhadap perubahan yang serba 

cepat dalam era global saat ini.
93
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Masa depan pesantren ditentukan oleh factor manajerial. 

Pesantren kecil akan berkembang secara signifikan manakala 

dikelola secara profesional. Dengan pengelolan yang sama, 

pesantren yang sudah besar akan bertambah besar lagi. Sebaliknya, 

pesantren yang maju akan mengalami kemunduran manakala 

manajemennya tidak terurur dengan baik. Sementara itu jika 

mengabaikan manajemen  pesantren yang kecil akan gulung tikar 

dalam menghadapi multidimensi.
94

 

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi yang lebih 

komprehensif dan menyebar ke berbagai komponen pesantren 

yang selama ini menjadi titik balik kelemahan pesantren. 

Kemudian diikuti langkah-langkah praktis agar segera dapat 

dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait langsung dengan 

penataan pesantren. Berikut merupakan langah-langkah yang harus 

dilakukan dalam mengembangkan sentra sentra perekonomian 

pondok pesantren: 

a) Menerapkan manajemen secara profesional. Hal ini dapat 

ditempuh dengan: 

1. Menguasai ilmu dan praktik tentang pengelolaan pesantren. 

2. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari 

perencanan, pengorganisasian, peggerakan, dan 

pengawasan. 

3. Mampu menunjukan skill yang dibutuhkan pesantren. 

4. Memiliki pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang 

memadai tentang pengelolaan. 
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5. Memiliki kewajiban moral untuk memajukan pesantren. 

6. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan 

pesantren. 

 

b) Menerapkan kepemimpinan yang kolektif. Strategi ini dapat 

diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
95

 

1. Mendirikan yayasan. 

2. Mengadakan pembagian wewenang secara jelas.  

3. Memberikan tanggung jawab kepada masing-masing 

pegawai. 

4. Menjalanjan roda organisasi bersama-sama sesuai dengan 

kewenangan masing-masing pihak secara kolektif. 

5. Menanggung resiko bersama-sama. 

 

c) Menerapkan manajemen terstruktur, dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut: 

1. Menyusun struktur organisasi secara lengkap. 

2. Menyusun deskripsi pekerjaan (job description). 

3. Menjelaskan hubungan kewenangan antar pegawai dan 

pimpinan, baik secara vertikal maupun horizontal 

(bertanggung jawab kepada siapa, bermitra kerja dengan 

siapa, dan memiliki kewenangan memerintah siapa) 

4. Menanamkan komitmen terhadap tugas masing-masing 

pegawai. 

5. Menjaga kode etik kewenangan masing-masing pegawai. 

 

d) Mengadakan pembaruan secara berkesinambungan. Strategi 

ini dapat diaplikasikan melalui langkah – langkah berikut:
96

 

1. Mengadakan pembaruan dan penambahan instuisi. 

2. Mengadakan pembaruan sistem pendidikan. 

3. Mengadakan pembaruan sistem kepemimpinan. 

4. Mengadakan pembaruan sistem pembelajaran. 

5. Mengadakan pembaruan strategis, pendekatan, dan metode 

pembelajaran. 

6. Memperkuat sumber daya manusia para ustadz, 

perpustakaan, dan laboraturium. 
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e) Mengembangkan sentra-sentra perekonomian. Stratesi ini 

dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut: 

1. Mendirikan toko-toko yang menyediakan kebutuhan para 

santri. 

2. Mengelola konsumsi para santri. 

3. Mendirikan koperasi. 

4. Mendirikan pusat-pusat pelayanan public yang berorientasi 

5. Mendirikan usaha-usaha yang produktif dengan 

memanfaatkan sumber daya alam.
97

 

 

 Berdasarkan berbagai langkah-langkah usaha diatas dalam 

mengembangkan sentra-sentra pengembangan perekonomian pada 

Pondok Pesantren diatas, penulis berpendapat bahwa semua 

langkah-langkah harus dilakukan demi menunjang keberhasilan 

dalam mengembangkan perekonomian pada pondok pesantren itu 

sendiri. 

2) Ekonomi Pondok Pesantren 

Aktivitas ekonomi adalah satu sarana untuk hidup sejahtera. 

Sementara hidup yang sejahtera adalah anjuran agama. Dengan 

demikian, upaya pencapaian kesejahteraan hidup melalui aktivitas 

ekonomi adalah anjuran agama. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan 

ungkapan “kefakiran atau kemiskinan mendekatkan pada 

kekufuran), maka pemikiran tentang pengembangan ekonomi 

adalah hal yang sangat penting.
98
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Sebagai lembaga pendidikaan Islam dengan model khas, 

beberapa pesantren telah berkiprah dalam membentuk totalitas 

kepribadian, baik yang menyangkut masalah dunia maupun akhirat. 

Pesantren diakui mempunyai kontribusi yang sangat signifikan 

dalam proses perubahan social kearah yang lebih baik.
99

 

Berkembang lebih jauh, sosok pesantren di era modern ini 

tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, 

namun juga turut berpartisipasi dalam lembaga dakwah, lembaga 

pendidikan, dan pengkader ulama serta pusat perjuangan umat 

dalam melawan penjajah, maka pada tahun 1980-an, melalui pusat 

Pengembangan Pesantren Masyarakat (P3M), dunia pesantren 

memperoleh tambahan fungsi baru yaitu sebagai pusat 

pemberdayaan masyarakat. Maka banyak pesantren yang kemudian 

dijadikan sebagai uji coba untuk program pemberdayaan 

masyarakat.  Kemudian diera 2000-an, pesantren memperoleh 

tambahan fungsi baru lagi yaitu sebagai pusat pengembangan 

ekonomi kerakyatan. Maka munculah banyak pesantren yang 

mengembangkan perekonomian.
100

 

Salah satu cara agar Pondok Pesantren bisa bertahan adalah 

sengan memperbarui sistem dan pola pengelolaan yang lebih baik, 

salah satu yang menjadi sorotan adalah terkaiit pengelolaan 

keuangan pondok pesantren. Sebagai lembaga yang berakar dari 

                                                 
 
99

 Ibid. h.3 
100

 Marlina, Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum, 

JHI, Vol. 12. No. (1 Juni 2014), h,  



62 

 

 

 

masyarakat, pesantren bergantung pada pendanaan dari masyarakat, 

pesantren jika ditinggalkan oleh masyarakat maka tidak sedikit 

pondok pesantren yang mengalami kemunduran bahkan hilang dari 

peredaran karena masalah pendanaan. Maka hari ini pesantren 

dituntut menjadi lembaga pendidikan yang mandiri secara financial 

tanpa bergantung pada sumber pendanaan saja.
101

 

Pesantren hari ini selain harus bisa menjadi agen of change di 

masyarakat juga harus bisa menganalisis isu-isu strategis yang 

kaitannyaa dengan tren-tren baru pengembangan pondok pesantren 

dan juga harus membangun kemandirian pondok pesantren melalui 

kegiatan-kegiatan produktif pondok pesantren yang kelak menjadi 

sumber penghasilan bagi pengembangan pondok pesantren dan 

kedepannya bisa leluasa mengembangkan diri tanpa berhenti di 

tengah jalan jika kekurangan atau kehilangan sumber pendanaan 

dari pemerintah atau masyarakat.
102

 

Berbagai macam usaha mandiri yang dirintis dan 

dikembangkan oleh Pondok Pesantren nyatanya dapat memberikan 

dampak yang sangat positif bagi pesantren itu sendiri. Ketersediaan 

sumber dana berasal dari usaha mandiri pesantren mendorong 

pesantren terus menerus mengembangkan segala hal yang 
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mendukung keberadaan pesantren tanpa takut adanya hambatan 

karena masalah pendanaan.
103

 

 

4. Tinjauan Pustaka 

Skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka yang ada kaitannya 

dengan tema penulisan ini. Beberapa karya ilmiah itu diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini Hafidh, Badrudin studi tentang 

Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa, pendirian usaha dalam bidang agribisnis 

dengan didukung kerjasama bersama masyarakat sekitar menghasilkan 

keuntungan untuk perekonomian pondok pesantren dan masyarakat sekitar. 

Serta usaha pengelolaan plastik yang menjadikan pondok pesantren dapat 

mandiri secara financial tanpa bergantung kepada pemerintah.
104

 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Istikomah yang berjudul 

”Pemberdayaan Kewirausahaan Pondok Pesantren Darussholihin” yayasan 

Tebu Ireng 12 di Tulang Bawang Barat pada tahun 2018. hasil penelitian 

menunjukkan, pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan 

mengembangkan bakat-bakat santri yang dapat dijadikan sumber daya 

manusia guna melancarkan pengembangan ekonomi pondok pesantren, 
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dengan memanfaatkan teknologi yang ada, serta sarana prasarana yang 

dapat menunjang pengembangan ekonomi pondok pesantren.  
105

 

Penelitian yang dilakukan oleh muhammad Ibnu Fadli pada tahun 2016 

yang berjudul “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok 

Pesantren” (studi di pondok pesantren Nurul Hidayah Bandung Kebumen 

Jawa Tengah), hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pengembangan 

kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi telah memiliki 

teknologi dan sarana prasarana yang menunjang. Selain itu juga Pondok 

Pesantren memanfaatkan santri sebagai sumber daya manusia dalam 

mengembangkan kewirausahaannya. Pondok pesantren juga menggunakan 

analisis SWOT sebagai alat analisa untuk menggambarkan pengembangan 

kewirausahaan pondok..
106

 

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Faishal, pada tahun 2012 yang 

berjudul “Bentuk – Bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat di 

Pesantren” menunjukan hasil bahwa Pondok Pesantren memberikan 

kontribusi positif terhadap penumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

sekitar pesantren dan untuk kalangan internal pondok pesantren sendiri. 

Kondisi masyarakat sekitar pesantren yang penuh dengan keterbatasan 

ekonomi, menjadikan pesantren sebagai salah satu peluang besar untuk 
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menumbuhkan sikap kewirausahaan guna mensejahterakan masyarakat 

sekitar.
107

 

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Endang Sudarsih pada tahun 

2010 yang berjudul Mengembangkan Wirausaha di Pondok Pesantren, pada 

penelitian ini berfokus pada pembentukan wirausahaa baru dengan 

melakukan pembinaan melalui jasa service komputer yang didirikan pondok 

pesantren. Pengembangan kewirausahaan yang dijalankan hanya digunakan 

sebagai metode pembelajaran dan pembinaan guna membentuk wirausaha 

baru, tetapi berusaha agar pondok pesantren tidak bergantung dalam 

memenuhi kebutuhan pondok pesantren.
108

 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka terdapat persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan tentang penelitian pengembangan kewirausahaan 

dan kesejahteraan ekonomi, akan tetapi terdapat perbedaan penelitian, yaitu 

peneliti akan melakukan penelitian dengan menggabungkan pengembangan 

kewirausahaan dan kesejahteraan ekonomi dengan lebih mendalam. Dengan 

judul penelitian “Analisis Pengembangan Kewirausahaan dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pondok Pesantren Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam”. 
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