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ABSTRAK 

 

Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang 

peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi maupun 

perusahaan. Dalam proses manajemen tentu ada unsur- unsur yang harus ada, baik 

itu merupakan unsur pokok ataupun sarana untuk menunjangnya. Sarana tersebut 

berupa man (orang), money (uang), materials (materi), machines (mesin), method 

(cara), dan markets (pasar). Selain itu menurut Henry Fayol ada lima fungsi 

utama ilmu manajemen yang meliputi fungsi perencanaan (planning), fungsi 

pengorganisasian (organizing), fungsi memerintah (comamanding), fungsi 

pengkoordinasian (coordinating), fungsi pengawasan (controling). Dalam setiap 

kegiatan usaha atau organisasi manajemen sangat dibutuhkan, karena tanpa 

manajemen semua usaha akan sia-sia dan akan lebih sulit dalam mencpai 

tujuannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen 

koperasi pesantren di Pondok Pesantren YASMIDA Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu serta bagaimana model manajemen koperasi ekonomi berbasis 

ekoproteksi di Pondok Pesantren YASMIDA Ambarawa Kabupaten Pringsewu 

dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang manajemenkoperasi pesantren 

berbasis ekoproteksi.  Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research) dengan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif menurut Kark dan 

Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara mendasar 

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut. Selain penelitian lapangan, 

juga didukung dengan penelitian pustaka (Library Researsh) yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, 

catatan, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan manajemen 

koperasi di pondok pesantren YASMIDA. Pondok pesantren Miftahul Huda 

berdiri secara resmi dan terakreditasi pada kantor Departemen Agama Propinsi 

Lampung pada tahun 1990. Kondisis sosial ekonomi pondok pesantren 

YASMIDA yang masih dalam tahap perkembangan dengan kendala yang begitu 

banyak. Sehingga dalam rangka menjalanankan usaha ekonomi dalam pesantren 

tersebut sangat membutuhkan manajemen yang kuat, yang bagus dan tertata dan 

diupayakan dapat meningkatkan kemampuan pesantren untuk menganalisa 

kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Dengan hal ini 

menurut penulis manajemen ekoproteksi yang dijalankan di pondok pesantren 

YASMIDA sudah cukup bagus, dimana kemandirian koperasi mulai dari 

pembiayan yang tidak tergantung dari sumbangan pemerintah dan masyarakat 

lagi, serta usaha untuk memproduksi barang-barang yang di jual di koperasi 

pondok pesantren YASMIDA.  

Kata kunci: Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Berbasis 

Ekoproteksi  
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MOTTO 

َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَا  َوُقِل اْعَمُلْو َفَسيَ َرى  ْؤِمنُ ْوَن َوَستَ ُردُّْوَن ِاََل َعاِلِِ الَغْيِب َوالشَّ
ُ

اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُسْولُُه َو امل

 ُكْنُتْم تَ ْعَمُلْونَ 

 

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
1
 (QS. At-Taubah 

105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.203. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah ANALISIS MANAJEMEN 

UNIT USAHA PESANTREN BERBASIS EKOPROTEKSI DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pondok Pesantren 

YASMIDA Ambarawa Kab. Pringsewu). Adapun uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis menurut KBBI adalah ; 

a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan ,perbuatan, dan 

lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkara, dan sebagainya). 

b. Aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

c. Pemecah persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

d. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. 
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2. Manajemen 

Manajemen adalah kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian sebuah perusahaan/ badan usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
1
 

3. Koperasi 

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari cooperation (latin), atau 

Cooperation (Inggris), atau Co-operative (Belanda), dalam bahasa 

Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau 

kerjasama, merupakan koperasi. Dalam koperasi terdapat beberapa faktor 

penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini, antara lain 

adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari 

setiap pelakunya  bahwa mereka mempunyai satu kelompok yang tidak 

ingin dikucilkan. Di samping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama ini 

juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.
2
 

4. Pesantren 

Merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, 

keaslian (indegeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, 

pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari 

sistem pembelajaran maupun pendanaan.
3
 

 

                                                           
1Mardiyatmo dan Amir Suhadimanto, Dunia Ekonomi, (Bogor: Ghalia Indonesia 

Printing, 2007), h.100 
2Edilius dan sudarsono, Koperasi Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta 

1992), h.1-2. 
3Irwan, Zain dan Hasse, Agama. Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial 

Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.124. 
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5. Ekoproteksi 

Adalah perlindungan dalam rangka memandirikan ekonomi dan 

mewujudkan atau melepaskan diri dari ketergantungan. Serta membangun 

dan mempertahankan eksistensi melalui pertahananekonomi yang 

diaktualisasikan dalam fungsi manajemen ekonomi. 

Dalam kata lain, ekoproteksi merupakan suatu strategi yang 

mencerminkan peran suatu lembaga atau masyarakatyang terkait dan 

menggunakan sistem bottom up dalam rangka mewujudkan cita-cita 

pondok pesantren untuk memandirikan ekonmominya serta dengan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab yang menyertai. 

Ekoproteksi dalam arti yang lebih sempit dapat diartikan sebagai sebuah 

sistem yang mengacu pada kemandirian dan pemanfaatan sumberdaya 

lokal/intern untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang berujung pada 

eksistensi pondok pesantren itu sendiri serta sebagain suatu instrumen 

dalam melindungi usaha/perekonomian yang tengan dirumuskan maupun 

di jalankan. 

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang ANALISIS 

MANAJEMEN KOPERASI PESANTREN BERBASIS EKOPROTEKSI 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pondok Pesantren 

YASMIDA Ambarawa Kab. Pringsewu) adalah untuk mengetahui bagaimana 

aktivitas manajemen koperasi di Pondok Pesantren YASMIDAyang berbasis 

ekoproteksi dan apakah sudah berjalan sesuai pandangan ekonomi Islam. 

 



4 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah: 

1. Alasan Objektif 

a. Karena Pondok Pesantren YASMIDA merupakan salah satu pondok 

pesantren di Lampung yang telah melakukan kegiatan manajemen 

ekonomi dalam koperasi pondok pesantren (KOPOTREN). 

b. Manajemen ekonomi berbasis pondok pesantren, seperti memberikan 

pelatihan ketrampilan usaha, kewirausahaan dan bentuk kegiatan 

ekonomi lainnya, bertujuan sebagai penunjang dari tugas utama 

pondok pesantren yaitu membekali ilmu agama. Sehingga pondok 

pesantren diharapkan tidak hanya sebagai pencetak generasi intelektual 

yang produktif dan kompeten secara spiritual, namun juga produktif 

dan kompeten secara ekonomi. 

c. Karena penulis lihat income perbulan hanya kisaran Rp.3.000.000,00 

apabila dibandingkan dengan kegiatan koperasi pada umumnya yang 

pendapatannya lebih besar, maka permasalahan tersebut menarik untuk 

dibahas dan dilakukan penelitian. Serta secara bidang keilmuan dan 

pragmatisnya bisa diuji kebenarannya. Untuk mengetahui dan 

menganalisis dari perspektif Ekonomi Islamnya apakan manajemen 

koperasi yang ada di pondok pesantren YASMIDA dapat memajukan 

dan apakah sudah mampu menjadi  strategi lanjutan bagi manajemen 

yang diterapkan di pesantren, sehingga strategi ini menjadi pantas 

diterapkan di pesantren lain. 
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2. Secara Subjektif 

Karena pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

serta tersedianya litelature yang menunjang sebagai referensi kajian dan 

lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam 

pengumpulan data. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan Nasional yang memiliki 

kekhasan, keaslian (indegeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang 

dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga yang otonom, baik dari sistem 

pembelajaran maupun pendanaan. 

Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang bergerak di 

bidang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama 

Islam, menjadikan pondok pesantren memiliki fungsi sebagai pusat pemikir-

pemikir agama.Pondok pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang 

mencetak sumber daya manusia, dan sebagai lembaga yang mempunyai 

kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Dari fungsi pesantren 

tersebut, telah menciptakan dinamika yang menarik kaitannya dengan 

hubungan ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial kemasyarakatan.Di mana 

semakin baik status ekonomi, mutu pendidikan, dan semakin luas pengaruh 
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kekuasaannya, maka semakin baik budaya dan tradisi yang dilahirkan dan 

dikembangkan.
4
 

Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang bergerak di 

bidang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama 

Islam,menjadikan pondok pesantren memiliki fungsi sebagai pusat pemikir-

pemikir agama. Pondok pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang 

mencetak sumber daya manusia, dan sebagai lembaga yang mempunyai 

kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Dari fungsi pesantren 

tersebut, telah menciptakan dinamika yang menarik kaitannya dengan 

hubungan ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Di mana 

semakin baik status ekonomi, mutu pendidikan, dan semakin luas pengaruh 

kekuasaannya, maka semakin baik budaya dan tradisi yang dilahirkan dan 

dikembangkan.
5
 

Pondok pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam 

proses perubahan sosial di tengah perubahan yang terjadi. Sedangkan tujuan 

yang ingin dicapai dalam mencetak kader-kader pemberdayaan masyarakat 

tersebut, seperti yang ditetapkan oleh pondok pesantren adalah:  

1. Menumbuh-kembangkan jiwa wirausaha dikalangan santri dan masyarakat  

2. Menumbuh-kembangkan sentra dan unit usaha yang berdaya saing tinggi  

3. Membentuk Lembaga Ekonomi Mikro berbasis nilai Islam  

                                                           
4H.M.Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren 

di Tengah Arus Perubahan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 80. 
5H.M.Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren 

di Tengah Arus Perubahan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 80. 
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4. Mengembangkan jaringan ekonomi dan pendanaan di pesantren 

baikhorizontal maupun vertical.
6
 

Sebagaimana ditegaskan oleh Choirul Fuad Yusuf dan Suwito NS, 

aktifitas ekonomi adalah suatu sarana untuk hidup sejahtera. Adapun hidup 

yang sejahtera (khasanah) adalah anjuran agama. Dengan demikian, upaya 

pencapaian kesejahteraan hidup melalui aktifitas ekonomi adalah anjuran 

agama. Lebih – lebih juka di kaitkan dengan ungkapan kada al-faqru an 

yakuna kufran (kefakiran atau kemiskinan mendekatkan pada kekufuran), 

maka pemikiran tentang manajemen unit usaha pesantren adalah hal yang 

sangat penting.
7
 Oleh karena itu, perubahan dan pengembangan pesantren 

harus terus dilaukan, termasuk dalam menerapkan manajemen yang 

profesional dan aplikatif dalam usaha ekonomi yang dilakukan.
8
 

Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang 

memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi 

maupun perusahaan. Dalam proses manajemen tentu ada unsur- unsur yang 

harus ada, baik itu merupakan unsur pokok ataupun sarana untuk 

menunjangnya. Sarana tersebut berupa man (orang), money (uang), materials 

(materi), machines (mesin), method (cara), dan markets (pasar). Selain itu 

menurut Henry Fayol ada lima fungsi utama ilmu manajemen yang meliputi 

fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi 

                                                           
6Achmad Faozan, “Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi”. Jurnal Studi 

Islam dan Budaya, Vol. 4 No. 1, (Februari 2006), h.88. 
7Choirul Fuad Yusuf dan Suwito NS, Model Pengembangan Ekonomi Pesantren 

(Purwokerto:STAIN Purwokerto Press, 2010) h.14 
8Syamsudduha, Manajemen Pesantren : Teori dan Praktek (Yogyakarta: Graha 

Guru, 2004), h.15-16 
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memerintah (comamanding), fungsi pengkoordinasian (coordinating), fungsi 

pengawasan (controling). Dalam setiap kegiatan usaha atau organisasi 

manajemen sangat dibutuhkan, karena tanpa manajemen semua usaha akan 

sia-sia dan akan lebih sulit dalam mencpai tujuannya.  

Management pesantren adalah sederhana, sebab pesantren merupakan 

lembaga swadana yang tidak memerlukan pertanggungjawaban keuangan 

yang terlalu pelik kepada penyangdang dananya. Selama ini, menurut EMIS 

(Educational Management Information System) Departemen agama Islam RI, 

keuangan pesantren umumnya berasal dari empat sumber utama:  

1. Orang tua,  

2. Sumbangan dari pemerintah,  

3. Institusi sosial,  

4. Perorangan, termasuk wakaf.
9
 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam hal pendidikan 

kewirausahaan (entrepreneurship), Indonesia tertinggal jauh dari negara-

negara lain. Bahkan di beberapa negara, pendidikan tersebut telah dilakukan 

puluhan tahun yang lalu. Sementara di Indonesia, pendidikan kewirausahaan 

baru dibicarakan pada era 80-an dan di galakan pada era 90-an. Namun 

demikian, kita patut bersyukur karena hasilnya saat ini sudah mulai berdiri 

sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang beroriantasi untuk menjadikan 

peserta didiknya sebagai calon pengusaha unggul setelah pendidikan.
10

 

                                                           
9Sulton Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta:Dipa Pustaka, 2005), h.4. 
10Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), h.5. 
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Sebagai salah satu sumber dana bagi Pondok Pesantren YASMIDA, 

koperasi milik Pondok Pesantren YASMIDA terletak di dalam pondok 

Pesantren YASMIDA Ambarawa Kabupaten Pringsewu, dengan dilengkapi 

berbagai jenis ATK (alat tulis kantor) dan beberapa keperluan santri. 

Selanjutnya, koperasi Pondok Pesantren ( KOPPONTREN) adalah salah satu 

usaha Pondok Pesantren YASMIDA yang mempunyai andil besar dalam 

membantu usaha perkembangan dan pembangunan Pondok Pesantren 

YASMIDA. 

Usaha-usaha yang dilakukan di Pondok Pesantren YASMIDA  dalam 

peningkatan ekonomi bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an 

surat At-Taubah 105: 

َهادَ  ْؤِمنُ ْوَن َوَستَ ُردُّْوَن ِاََل َعاِلِِ الَغْيِب َوالشَّ
ُ

ِة َوُقِل اْعَمُلْو َفَسيَ َرى اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُسْولُُه َو امل

ُكْنُتْم تَ ْعَمُلْونَ   فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَا  

Artinya: dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan”.
11

 

 

Penjelasan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan setiap hambanya 

untuk bekerja.Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan pola manajemen 

pesantren agar semakin kuat dan dapat menumbuhkan kemandirian pesantren 

dalam hal ekonomi. 

                                                           
11Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h.203. 
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Informasi sementara yang penyusun peroleh mengenai Kopontren 

YASMIDA sebagai pusat pengembangan perekonomian pesantren yang 

menyediakan kebutuhan sehari-hari santri, yang di dalamnya juga membawahi 

kegiatan-kegiatan unit usaha pesantren secara internal yakni meliputi kantin, 

laundry, serta kegiatan lembaga keuangan bank santri mandiri, yang 

didalamnya dikelola oleh santri pilihan, selain itu, kegiatan unit usaha 

pesantren secara eksternal yang tidak dikelola oleh santri yaitu simpan pinjam. 

Menurut paparan di atas, tampaknya memang menjadi suatu keharusan 

akan tumbuhnya kesadaran masyarakat pesantren akan dibutuhkannya 

“ekonomi” atau perlunya mengelola sumberdaya (resources), manajemen 

yang dapat diaplikasikan, sebagai penopang misi sucinya dalam menjalankan 

tugas-tugas kepesantrenan. Salah satu hal yang tak kalah menariknya untuk 

dikaji adalah sifat kesantrian yang khas dapat diaktualisasikan sebagai 

wirausahawan yang mampu memanage dan mengelola sumberdayanya hingga 

sebagai kegiatan koperasi pesantren yang pada akhirnya mampu menyangga 

kegiatan dan kebutuhan sendiri, walaupun pola manajemen di dalamnya pada 

umumnya masih tergolong sangat sederhana. Sebagai buktinya koperasi 

tersebut masih dalam kawasan  internal dan masing-masing mempunyai 

income perbulan hanya kisaran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila 

dibandingkan dengan kegiatan koperasipada umumnya yang pendapatan 

perdana melebihi satu juta. 

Tidak menjadi problem yang akut, karena berangkat dari hal tersebut 

telah mampu memberi pemahaman bahwa ditengah-tengah masyarakat 
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pesantren telah terbentuk perekonomian yang berkembang melalui beberapa 

aktivitas yang dapat memberikan income dari factor-faktor produksi, 

walaupun masih sangat sederhana, seperti tanah (natural resources), tenaga 

kerja (human resources), modal (capital), dan kecakapan tata laksana 

(organizing and management skill) yang dimiliki. Namun aktivitas koperasi 

pesantren (seperti tersebut di atas), masih perlu dievaluasi kembali apakah 

sudah menerapkan manajemen yang applicable sehingga mampu memplaning, 

mengorganizing, dan mengactuating serta mengcontrolingnya dengan baik. 

Selain itu, penyusun juga menyajikan strategi ekoproteksi, sebagai setrategi 

lanjutan dalam melaksanan kegiatan usaha pesantren, yakni dalam hal ini 

pesantren beserta elemen-elemen di dalamnya mencoba melindungi 

dalamrangka memajukan koperasinya, namun strategi ini juga membutuhkan 

evaluasi apakah sudah berjalan beriringan dengan manajemen, apakah sudah 

mampu menjadi strategi lanjutan bagi manajemen yang diterapkan di 

pesantren, sehingga strategi ini menjadi pantas untuk diterapkan di pesantren 

lainya. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait 

ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI PESANTREN BERBASIS 

EKOPROTEKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 

Pondok Pesantren YASMIDA Ambarawa Kab. Pringsewu). 

 

 



12 
 

D. Batasan Penelitian 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupu pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar manajemen pengelolaan 

koperasi pesantren.  

2. Informasi yang disajikan yaitu : aktivitas manajemen koperasi di Pondok 

Pesantren YASMIDA yang berbasis ekoproteksi, dan apakah sudah 

berjalan sesuai pandangan ekonomi Islam. 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen koperasi pesantren di Pondok Pesantren 

YASMIDA Ambarawa Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana model manajemen koperasi ekonomi berbasis ekoproteksi di 

Pondok Pesantren YASMIDA Ambarawa Kabupaten Pringsewu ?  

3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang manajemenkoperasi 

pesantren berbasis ekoproteksi?  

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui manajemen koperasi di Pondok Pesantren 

YASMIDA Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 
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b. Untuk mengetahui model manajemen koperasi ekonomi berbasis 

ekoproteksi di Pondok Pesantren YASMIDA Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu. 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang manajemen 

koperasi pesantren berbasis ekoproteksi. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini  

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan manajemen 

ekonomi di pondok pesantren yang terus berkembang sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

2) Memberikan sumbangan ilmu dalam ilmu pengelolaan koperasi, 

yang menggunakan manajemen ekonomi berbasis ekoproteksi. 

3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen ekonomi serta 

menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

b. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1) Bagi pondok pesantren YASMIDA 
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Dari hasil penelitian ini dapat diketahui manajemen koperasi 

berbasis ekoproteksi yang dapat di terapkan dalam rangka 

memperbaiki pola manajemen pondok pesantren dalam rangka 

menghadapi tantangan global. 

2) Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan pembelajaran mengaplikasikan teori-teori 

yang diperoleh di bangku kuliah pada realita sosial-ekonomi di 

masyarakat dan lembaga. 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam 

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan 

psinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran.
12

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) dengan 

metode kualitatif.Dimana metode kualitatif menurut Kark dan Milles 

adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang se 

                                                           
12Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta:PT. Bumi 

Aksara, 2008), h.24. 
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cara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang 

tersebut.
13

 

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka 

(Library Researsh) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau 

informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, 

dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan koperasi di 

pondok pesantren YASMIDA.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan 

suatu hal secara objektif. Menggambarkan dalam hal ini yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari 

lapangan.
14

 Yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di 

lapangan apa adanya. Dalam hal ini tentang koperasi di pondok 

pesantren YASMIDA. 

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan imformasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 

                                                           
13Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: I. Andi, 2004), h.3. 
14Husaini Umar dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h.129. 
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dimanfaatkan.
15

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung 

ke lapangan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi 

pesantren dan guna mendapatkan data secara langsung dari wawancara 

manajer dan bendahara koperasi Pondok Pesantren YASMIDA, serta 

bagaimana keuangan Pondok Pesantren YASMIDA. 

b. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 

digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya 

tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu. Dan beberapa data 

dokumentasi berupa gambaran umum tentang Pondok Pesantren 

YASMIDA dan data unit usaha yang dimiliki Pondok Pesantren 

YASMIDA. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan untuk 

membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan 

menerapkan metode observasi nonpertisipan, dimana penulis berlaku 

sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang 

dilaksanakan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan 

                                                           
15Rosady Rusla, Metode Penelitian : Public Realtions & Komunikasi, ( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h.138. 
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pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana manajemen koperasi di Pondok Pesantren YASMIDA. 

b. Metode Wawancara  

Menurut I Made Wirartha wawancara adalah salah satu metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data (responden).
16

 Bentuk wawancara yang dipakai adalah 

wawancara terstuktur dan wawancara tak berstruktur, cara ini dipakai 

guna lebih mudah dalam tercapainya suatu tujuan.
17

 Yang menjadi 

informan dalam penelitian ini pendiri atau penggagas koperasi,  

penanggung jawab koperasi, dan pengurus harian. Inti wawancara 

adalah adalah menjaga pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup 

seluruhnya, pelaksanaan wawancara dan pengaruh pertanyaan harus di 

sesuaikan dengan keadaan informan. 

c. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data 

yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian 

besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera 

mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas 

pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti unutk 

                                                           
16I Made wiratha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: C.V Andi 

Offset, 2006), h.36. 
17Suharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian,(Jakarta : Rineka Cipta Ilmu, 2002), h.202. 
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mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.
18

 Data yang 

didokumentasikan adalah tentang profil kegiatan koperasi, pembukuan 

harian malabis, dan pembukuan harian la roiba. 

4. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis 

dengan beberapa cara antara lain:  

a. Reduksi data  

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada 

hal-hal yang penting.Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

b. Penyajian data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, bagan, pictogram dan lain sebagainya. Melalui 

penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehinggaakan semakin mudah dipahami. 

c. Verifikasi  

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

                                                           
18Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah,(Jakarta: 

Kencana, 2011), h.141. 
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bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. 

5. Analisis Data  

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi 

deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian 

melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul, 

kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan 

analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

atau fenomena.
19

 

Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang 

menggambarkan bagaimana manajemen koperasi pesantren berbasis 

ekoproteksi yang ada di pondok pesantren YASMIDA dan bagaimana 

menurut perspektif ekonomi islamnya. 

  

                                                           
19Masyhuri dan Zainudin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, 

(Bandung: Refik a Adutama, 2008), h.13. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan dengan bentuk khas 

sebagai tempat di mana proses pengembangan keilmuan, moral dan 

keterampialan para santri menjadi tujuan utamanya.
20

 Istilah Pondok 

Pesantren merupakan gabungan dari 2 (dua) kata yang memilik satu arti, 

yaitu dari kata “Pondok” dan “Pesantren”. Pondok bisa diartikan sebagai 

tempat tinggal yang biasanya terbuat dari bambu, sedangkan Pesantren 

bisa diartikan sebagai sekolah Islam yang memiliki asrama atau pondok. 

Pesantren dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi pe-

santri-an yang berarti tempat tinggal santri. Kata “santri” berasal dari kata 

Shastri yang menurut bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci 

agama Hindu atau sarjana ahli kitab agama Hindu. Pesantren sebagai 

lembaga pendidikan dan pengajaran agama umumnya dengan cara 

nonklasikal di mana seorang kyai atau ustadz mengajarkan ilmu agama 

Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam 

bahasa Arab oleh ulama-ulama abad pertengahan, dan para santri 

umumnya tinggal di asrama pesantren tersebut.
 21 

                                                           
20Abdurrahman Mas‟ud, Intelektual Pesantren dan Perhelatan Agama dan 

Tradisi,(Yogyakarta: Lkis, 2004) ,h. 17. 
21Babun Suharto, Dari Pesantren untuk Umat Reinventing Eksistansi Pesantren di Era 

Globalisasi,(Surabaya: Imtiyaz, 2011), h.10. 
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Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang 

selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat 

dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, 

dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran 

Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, 

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui 

pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap 

warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan 

kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam 

yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang 

berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran 

nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan 

fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. 

Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan 

Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. 

Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi 

rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, 

membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, 

nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-

Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas 

jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, 

dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi 

dalam pengembangan Pesantren. 

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi 

pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian 

dan model penyelengaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada 

di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan 

mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur 

secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren. Dalam 

penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis 
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Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

Ketentuan mengenai pengeloiaan data dan informasi Pesantren yang 

disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu 

pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk pengembangan 

Pesantren. 

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren 

berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan 

penyelengaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja 

negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan 

peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan 

penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang 

undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat 

berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan 

mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan 

ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren.
22

 

2. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang 

merupakan produk budaya Indonesia.  Keberadaan Pesantren di Indonesia 

dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem 

                                                           
22Undang-undang  Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 1 ayat (1) 
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pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum 

kedatangan Islam.Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat 

akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat 

besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Banyak pesantren di Indonesia 

hanya membebankan para santrinya dengan biaya yang rendah, meskipun 

beberapa pesantren modern membebani dengan biaya yang lebih tinggi. 

Meski begitu, jika dibandingkan dengan beberapa institusi pendidikan 

lainnya yang sejenis, pesantren modern jauh lebih murah. Organisasi 

massa (ormas) Islam yang paling banyak memiliki pesantren adalah 

Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam lainnya yang juga memiliki banyak 

pesantren adalah Al-Washliyah dan Hidayatullah. 

Hasil studi Ronald Alan Lukens Bull (1977), doctor yang menekuni studi 

pondok pesantren asal Amerika, menunjukan bahwa sebagai lembaga 

pendidikan islam, pondok pesantren pertama kali dirintis oleh syaikh 

Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M untuk menyebarkan islam di 

Jawa. Selanjutnya, dia menelusuri bahwa tokoh yang berhasil mendirikan 

dan mengembangkan pondok pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan 

Ampel). Pertama kali didirikan pondok pesantren di kembangkuning dan 

waktu itu hanya memiliki tiga orang santri, yaitu : Wiryo Suroyo, Abu 

Hurairah, dan Kiai Bangkuning. Setelah itu pindah ke Ampel Denta 

Surabaya dan mendirikan pondok pesantren, sehingga akhirnya dikenal 

dengan sebutan Sunan Ampel. Selanjutnya , muncul pondok pesantren 

baru yang didirikan oleh para santri dan putranya, seperti pondok 
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pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pondok Pesantren Demak Oleh Raden 

Patah, dan Pondok Pesantren Tuban oleh sunan Bonang.
23

 

Kedudukan dan fungsi pesantren saat itu belum sebesar dan sekomplek 

sekarang. Pada masa awal, pesantren hanya berfungsi sebagai alat 

islamisasi dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan, yakni: ibadah 

untuk menanamkan iman, tablig untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk 

mewujudkan kegiatan sehari-hari.Pesantren diperkirakan mengalami 

pertumbuhan pesat sebagai lembaga pendidikan pada abad ke-19. 

Perkiraan ini didukung oleh dua informasi beriut. Pertama, inspeksi 

pendidikan untuk pribumi oleh belanda pada 1873 menyebutkan jumlah 

pesantren yang cukup besar, yaitu berkisar pada angka 20.000 sampai 

25.000 dengan jumlah santri sekitar 300.000 orang. Melihat besarnya 

jumlah pesantren tersebut tampaknya pendataan mencakup semua tempat 

pembelajaraan, baik itu pesantren, nggon ngaji, mushalla, dan sebgainya. 

Namun lepas dari akurasi angka tersebut, kiranya dapat disimpulkan 

bahwa pada waktu itu pesantren telah terkonsolidasi sebagai lembaga 

pendidikan Islam. Kedua, “catatan perjalanan” Snock Hurgronje pada abad 

ke-19 di beberapa wilayah Indonesia. Catatan itu mengkorfirmasi adanya 

sejumlah pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Snouck 

Hurgronje antara lain mengunjungi Garut di Jawa Barat dan mencatat 

Pesantren Caringin (Haji Muhammad Rafi‟i), pesantren Sukaregang (Kiai 

Adrangi), dan pesantren Kiara Koneng (Haji Muallim). Daerah lain di 

                                                           
23Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU 

Sisdiknas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm, 33 
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Jawa Barat dalah Cianjur, Bandung, Bogor, Cirebon dan beberapa wilayah 

lain. Catatan perjalanan ini juga merekam pesantren di berbagai wilayah di 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Souck Hurgronje menemukan kenyataan 

bahwa sebagian pimpinan pesantren pernah menuntut ilmu di Mekkah.
24

 

Pesantren tidak mengenal sistem kelas.Tingkatan seorang santri diukur 

dari jenis kitab yang dipelajari dan bidang-bidang keilmuan yang 

dikaji.Biasanya kitab-kitab tasawuf menjadi tolok ukur senioritas santri. 

Mahmud Yunus memerinci tingkatan pesantren pada zaman kerajaan 

Mataram masa Sultan Agung kedalam empat kelompok besar. Pertama, 

pengajian di tingkat desa yang hanya mengajarkan baca tulis huruf arab, 

dan beberapa bagian al-Quran (juz amma). Kedua, pesantren dasar yang 

menajarkan kitab-kitab elemneter.Ketiga, pesantren menengah yang 

menawarkan kajian-kajian lebih luas. Keempat, dan pesantren takhassus 

yang menawarkan kajian tingkat tinggi. 

Dalam sistem pembelajaran pesantren, kitab-kitab elementer, khususnya 

untuk “ilmu-ilmu alat” (nahwu dan shorof), harus dipelajari terlebih 

dahulu sebelum meningkat pada bidang-bidang keilmuan lain seperti tafsir 

Al-Quran, Hadis, dan Fiqh. Tasawuf yang sering dikaitkan dengan tarekat 

tertentu, biasanya dipelajari pada tahap akhir. Pelajaran tentang “ilmu-ilmu 

alat” biasanya dikombinasikan dengan kajian-kajian lain, khususnya fiqh, 

yang sekaligus dijadikan sebagai media untuk mempratikan kemampuan 

gramatikal yang dimiliki seorang santri. 

                                                           
24Arief Subhan, Lembaga Pendidikan islam Indonesia Abad ke-20, (Jakarta: Kencana, 

2012), hlm, 80 
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Meskipun menganut penjenjangan berdasarkan kajian-kajian yang 

dilakukan, pesantren tidak memberikan batas waktu tentang seberapa lama 

seorang santri dapat dinyatakan tamat belajar.Terkadang seorang santri, 

setelah mempelajari beberapa kitab saja di sebuah pesantren, kemudian 

pindah ke pesantren lain, atau pulang ke kampung halaman. Tidak jarang 

seorang santri merasa perlu menghabiskan sebagian besar usianya untuk 

belajar di pesantren tertentu.Kebiasaan berpendah-pindah pesantren bukan 

merupakan tradisi buruk dalam konteks pendidikan pesantren. Sebaliknya, 

ini merupakan salah satu manisfestasi konsep rihlah ilmiyyah (perjalanan 

mencari ilmu di lingkungan tradisi pembelajaran islam yang dimungkinkan 

oleh karakter pesantren itu sendiri. Seorang kiai pemimpin pesantren 

tertentu biasanya memiliki keahlian tertentu dalam bidang keilmuan islam, 

seperti fiqh, hadis atau tafsir Al-Qura‟an. Dalam konteks pindah-pindanya 

santri itulah kemudian dikenal santri kelana. Pada periode ini , pesantren 

tidak menerapkan sistem kelas, sistem ujian, dan tidak memberikan ijazah. 

Metode pembelajaran di pesantren biasanya menggunakan metode 

bandongan dan sorogan. Bandongan atau seringkali disebut weton 

sekelompok santri mendengarkan kiai membaca, menterjemahkan, 

menerangkan, dan mengulas kitab berbahasa arab. Santri menyimak dan 

Ma‟nani (menulis arti dibawah kata-kata dalam kitab yang sedang dibaca 

oleh kiai).Karena sifatnya yang seringkali massal, dalam metode ini, santri 

tidak dituntut untuk memahami dan menguasai penjelasan kiai.Bandongan 

sering kali di lakukan pada saat bulan ramadhan dengan mengkaji 
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beberapa kitab klasik dengan cepat (kilat).Sorogan , dalam metode ini 

seorang santri akan membaca kitab tertentu dihadapan kiai. Sementara itu 

kiai hanya akan memberikan koreksi yang bersifat mendasar dan 

memberikan petunjuknya, khususnya berkaitan dengan cara membaca dan 

memahami teks secara benar sesuai dengan struktur bahasa arab. Dalam 

kerangka sorogan ini secara tidak langsung, pesantren menanamkan 

semangat untuk belajar secara mandiri kepada santrinya. 

Di samping itu, Musyawarah (diskusi) juga sering digunakan sebagai 

metode penting di pesantren. Kiai atau santri senior memimpin „kelas 

musyawarah‟ seperti dalam suatu seminar; proses pembelajaran banyak 

dilakukan dalam bentuk Tanya jawab. Ini merupakan sarana latihan bagi 

para santri untuk menguji keterampilanya dalam memahami sumber-

sumber argumentasi dalam kitab-kitab islam klasik.
25

Tradisi Btsul Masail 

di lingkungan NU yang berlangsung hingga sekarang ini, mirip 

pembelajaran musyawarah yang berlangsung di pesantren.Didalam batsul 

masail setiap peserta berusaha mengembangkan argument-argumen yang 

berbasis kepada kitab-kitab klasik Islam untuk memecahkan masalah 

actual yang muncul dimasyarakat. 

3. Perkembangan Pondok Pesantren 

Pondok pesantren pada mulanya hanya mengkaji ilmu-ilmu agama saja. 

Seiring perkembangan pendidikan di Indonesia, yang mewajibkan belajar 

hingga Sembilan tahun (SD-SMP) pondok pesantren mulai mendirikan 

                                                           
25Arief Subhan, Lembaga Pendidikan islam Indonesia Abad ke-20, (Jakarta: Kencana, 

2012), hlm, 87 
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lembaga-lembaga pendidikan formal, tujuanya adalah agar para santri bisa 

mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi masih banyak juga pesantren 

yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama (salaf). Dibawah ini akan 

dijelaskan mengenai pesantren salah dan khalaf (modern). 

a. Pesantren Salaf 

Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya 

disebut pesantren salafi. Pola tradisional yang diterapkan dalam 

pesantren salafi adalah para santri bekerja untuk kyai mereka – bisa 

dengan mencangkul sawah, mengurusi empang (kolam ikan), dan lain 

sebagainya – dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama oleh 

kyai mereka tersebut.Sebagian besar pesantren salafi menyediakan 

asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebankan 

biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Para santri, 

pada umumnya menghabiskan hingga 20 jam waktu sehari dengan 

penuh dengan kegiatan, dimulai dari salat shubuh di waktu pagi hingga 

mereka tidur kembali di waktu malam. Pada waktu siang, para santri 

pergi ke sekolah umum untuk belajar ilmu formal, pada waktu sore 

mereka menghadiri pengajian dengan kyai atau ustadz mereka untuk 

memperdalam pelajaran agama dan al-Qur‟an. 

Menurut Zamakhasyari Dhofier, pesantren salaf adalah lembaga 

pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik 

(salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan system madrasah ditetapkan 

hanya untuk memudahkan system sorogan yang dipakai dalam 
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lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan 

pengajaran pengetahuan umum. 

System pengajaran pesantren salaf memang lebih sering menerapkan 

model sorogan dan weton. istilah weton berasal dari bahasa jawa yang 

berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan 

pada waktu-waktu tertentu, biasanya dilakukan sesudah melakukan 

salat fardhu. 

System weton atau yang juga dikenal dengan sebutan bandongan adalah 

model pengajian yang dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti 

oleh sekelompok santri. Sang kiai membaca, menerjemahkan, 

menerangkan, dan sekaligus mengulas kitab-kitab salaf berbahasa arab 

yang menjadi acuanya. Sedangkan para santri mendengar dan 

memperhatikan kitabnya sambil menulis arti dan keterangan tentang 

kata-kata atau pemikiran yang sukar.Termasuk dalam kelompok system 

bandongan atau weton ini adalah halaqoh, yaitu model pengajian yang 

umumnya dilakukan dengan cara mengitari gurunya. Para santri duduk 

melingkar untuk mempelajari dan mendiskusikan suatu masalah 

tertentu dibawah bimbingan seorang guru. 

Sedangkan pada system sorogan, para santri maju satu persatu untuk 

membaca dan mengurai isi kitab dihadapan seorang guru atau kiai. 

System ini sangat bagus untu mempercepat sekaligus mengevaluasi 

penguasaan santri terhadap kandungan kitab yang dikaji. Akan tetapi 
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system ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, ketaatan, dan 

kedisiplinan yang tinggi dari para santri. 

Selain dua system tersebut, pesantren salaf juga kerap menggunakan 

model musyawarah. Biasanya materi sudah ditentukan lebih dulu dan 

para santri dituntut menguasai kitab-kitab rujukan. Kiai memimpin 

kelas musyawarah sebagaimana moderator memandu seminar. Model 

seperti ini lebih bersifat dialogis, sehingga umumnya hanya diikuti oleh 

para santri senior. Tujuanya untuk melatih dan menguji kemampuan 

dan keterampilan para santri dalam menangkap dan memahami sumber-

sumber argumentasi dan kitab-kitab islam klasik (kitab kuning). 

Akan tetapi saat ini kalangan pesantren termasuk pesantren salaf mulai 

menerapkan system madrasati atau model klasikal. Kelas-kelas 

dibentuk secara berjenjang dengan tetap memakai kurikulum dan materi 

pelajaran dari kitab-kitab kuning, dilengkapi pelatihan keterampilan 

seperti menjahit, mengetik, budidaya jamur, dan bertukang.Kurikulum 

system madrasati pesantren salaf masih sangat umum, tidak 

dirumuskan secara jelas dan terperinci. Akan tetapi yang jelas, semua 

pelajaran tersebut telah mencakup segala aspek perbuatan santri dalam 

sehari semalam. Kurikulum yang berhubungan dengan materi pengajian 

berkisar pada ilmu-ilmu agama dengan segala bidangnya, terutama 

pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa Arab (nawu, sharaf, dan 

ilmu-ilmu lainya), ilmu yang berhubungan dengan syariat (ilmu fikih 

ibadah dan muamalah), ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur‟an 
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beserta tafsiran-tafsiranya, hadist dengan musthalahnya, dan ilmu 

tauhid. Terkadang dilengkapi pula dengan ilmu mantiq (logika), tarikh 

(sejarah, dan tasawuf untuk para santri senior. 

Walaupun demikian, tidak berarti ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan 

di pesantren-peantren sama dan seragam. Pada umumnya, setiap 

pesantren mempunyai penekanan atau cirri-ciri tersendiri dalam hal 

ilmu-ilmu yang diberikan.Dari sisi kelembagaan dan status pesantren, 

semua bangunan yang berada di lokasi pesantren umumnya adalah 

milik kiai. Kiai adalah pemilik dan penguasa tunggal di pesantren. 

Beliaulah yang menentukan segala kebijakan yang berlaku didalamnya. 

Para ustadz dan pembantu lainya berkedudukan sebagai tenaga 

operasional.Oleh karena itu, kiai mempunyai kedudukan khusus. Ini 

karena dalam pesantren salaf, segala bangunan pesantren dan 

pembiayaan pesantren memang didanai dari uang pribadi kiai. Dialah 

yang mendirikan, membangun, dan menghidupi jalanya kegiatan 

pesantren. Sehingga wajar bila kiai mempunya pengaruh dan kekuasaan 

yang besar atas pesantrenya. Sebagaimana kita lihat dalam sebuah 

perusahaan penanam saham terbanyak adalah yang paling menentukan 

kebijakan perusahaan. 

b. Pesantren Khalaf (Pesantren Modern) 

Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukan pelajaran 

umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren 

yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti SMP, 
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SMU, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkunganya.Akan tetapi, 

tidak berarti pesantren khalaf meninggalkan system salaf.Ternyata 

hampir semua pesantren modern tetap menggunakan system salaf 

dipondoknya. Misalnya,Pondok Pesantren “Bahrul Ulum”, 

Tambakberas. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal 

yakni Madrasah Al-Qur‟an hingga Muallimin-Muallimat, dan dari SMP 

hingga Universitas Bahrul Ulum.Akan tetapi di lingkungan pondoknya 

masih menerapkan system salaf. Setiap selesai menuniakan shalat 

wajib, para santri menelaah kitab Nihayatuz-Zain, Sahih Bukhari, Sahih 

Muslim, Fathul Wahhab, Fathul Mu‟in, Tafsir Munir, dan sebagainya 

dengan system weton atau sorogan. 

Dibandingkan dengan pesantren salaf, pesantren khalaf mengantongi 

satu nilai plus karena lebih lengkap materi pendidikanya yang meliputi 

pendidikan agama dan umum.Para santri pesantren khalaf diharapkan 

lebih mampu memahami aspek-aspek keagama dan keduniaan agar 

dapat menyesuaikan diri secara lebih baik dengan kehidupan modern 

daripada alumni salaf. Meskipun begitu, hendaklah jangan diartikan 

bahwa pesantren khalaf lebih bermutu daripada pesantren salaf. Ini 

karena dengan masuknya ilmu-ilmu umum dan berbagai keterampilan 

ke pesantren, bila tidak waspada, identitas asli pesantren sebagai 

lembaga pencetak ulama serta pengembang, penyebar, dan pelestari 

ajaran-ajaran islam akan memudar. Kegiatan pendalaman ajaran islam 

akan tergeser oleh kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya lebih cocok 



34 
 

dilakukan oleh lembaga lain. Dikhawatirkan pada akhirnya pesantren 

tidak berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan umum. Bila hal itu 

sampai terjadi, maka pesantren yang memasukan ilmu-ilmu umum dan 

berbagai keterampilan akan rugi dan tidak dipandang lagi oleh 

masyarakat. 

Kondisi pesantren salaf dan khalaf di Indonesia berbeda dengan 

pesantren di Negara-negara islam yang lain. Misalnya di mekkah dan 

madinah, syekh (kiai) menetap di kota dan mengajarkan ilmu-ilmu 

agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Para santri yang dating 

dari jauh menetap di koloni-koloni atau menyewa tempat tinggal di 

dekat gurunya, yang biasanya memang tersedia cukup banyak. Begitu 

pula di al-Azhar, Kairo, Mesir.Berbeda dengan pesantren, al-Azhar 

bermula dar system pendidikan masjid tradisional.Pemerintah 

memegang inisiatif penting dalam pembangunan lembaga pendidikan 

al-Azhar, tetapi kemudian menjadi instansi milik masyarakat 

sepenuhnya. 

Pentingya pondok pesantren sebagai asrama para santri bergantung 

pada jumlah santri yang dating dari daerah jauh.Pada pesantren kecil, 

yang kebanyakan santrinya tidak berasal dari daerah jauh, banyak santri 

yang menetap di rumahnya sendiri. Mereka menggunakan pesantren 

untuk belajar aatu kegiatan lain yang terkait. Sedangkan di pesantrren 

besar seperti Pesantren Tambakberas Jombang, para santri tidak boleh 

menetap di luar komplek pesantren, kecuali yang berasal dari desa-desa 
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sekitarnya.Alasanya , agar kiai dapat mengawasi dan menguasai mereka 

secara mutlak. Ini karena kiai tidak hanya berfungsi sebagai guru yang 

mentransfer ilmu, tetapi juga pengganti orang tua yang bertanggung 

jawab terhadap pembinaan perilaku dan moral santri.
26

 

B. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to mage yang artinya mengatur, mengurus 

dan mengelola.
27

 Manajemen menurut G. R. Terry adalah pencapaian 

tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan 

orang lain. Manajemen juga merupakan suatu proses atau kerangka kerja 

yang kegiatan atau pelaksanaannya adalah managing(pengelolaan). 

Dimana pelaksanaan tersebut terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan/pengarahan, dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia.
28

 

Dalam kamus bahasa Indonesia kotemporer “Manajemen berarti proses 

pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan”.
29

 

Sedangkan dari segi etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa inggris 

; dari kata “to manage” yang sinonimnya antara lain “to hand” yang 

                                                           
26Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm, 

87 
27Anton Atholillah, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010),  h.  
28George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (cetakan 15) (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

h.1. 
29Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Moderen English, 1991), h. 923. 
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berarti mengurus, “to control” yang berarti memeriksa atau mengawasi, 

“to guide” yang berarti menuntun atau mengemudikan, jadi apabila dilihat 

dari sisi terminology maka manajemen adalah mengurus, memeriksa, 

menganalisa, pengendalian, mengemudikan, dan membimbing.
30

 

Manajemen berasal dari bahasa latin kata manus yang berarti tangan dan 

agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata 

kerja mangere yang berarti menangan, managere diterjemahkan kedalam 

bahasa inggris dalam bentuk kata kerja “to manage” untuk orang yang 

melakukan kegiatan manajemen, dan akhirnya managemen diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.
31

 

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna 

mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu adalah akumulasi pengetahuan 

yang disistemasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. 

Sedangkan yang dimaksud seni disini adalah seni dalam pengertian yang 

lebih luas dan umum, yaitu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan 

ketrampilan dalam menerapkan prinsip metode, serta teknik dalam 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and 

natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
32

 

2. Fungsi Manajemen 

Selama kurang lebih tiga seperempat abad ini pandangan fungsional 

melandasi pendekatan yang paling terkenal untuk menggambarkan apa 

                                                           
30 Jhon, M. Fichlos, Kamus Inggris Indonesia,(Jakarta : PT. Gramedia, 1095), h. 375. 
31Rahmayanti Tihan, ”Pengantar Administrasi Dan Manajemen”. 

http://rachmayantitihan-amma.blogspot.com/. Diakses pada 12 Januari 2020 
32H.B. Siswanto, Pengantar Manajemen (Cetakan ke-enam) (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h.9. 

http://rachmayantitihan-amma.blogspot.com/
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yang dilakukan oleh manajer. Pada tahun 1916, Henry Fayol, industriawan 

Prancis sebagai pelopor pendekatan fungsional mengemukakan ilmu 

sebagai fungsi manajemen sekaligus menandai urutan proses manajemen, 

yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), commanding 

(pengarahan), coordination (koordinasi), dan control (pengawasan).
33

 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentu strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
34

 

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan 

kondisi di waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan 

yang akan di putuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada 

saat rencana tersebut dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting dari 

manajemen, sebab keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan 

bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. 

Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang 

menentu melainkan menciptakan maa depan itu. Masa depan adalah 

akibat dari kejadian masa lalu. Keadaan sekarang dan disertai dengan 

uaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar 

perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih 

alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan kemudian 

                                                           
33Zaini Mochtarom, ”Dasar-Dasar Manajemen Dakwah”, (Yogyakarta : Al-Amin 

Press, Cet.I, 1996), h. 38 

 
34T. Hani Handoko, “Manajemen”,(Yogyakarta : Al-Amin Press, Cet.I, 1996), h. 38. 
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mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang 

dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, 

sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan 

dengan baik. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasiakan dan 

mendistribusiakan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara 

anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa mengorganisasikan 

adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama 

dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesipik atau beberapa 

sasaran.
35

 

Menurut Terry pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari 

manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang 

dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan sukses.
36

 

c. Pelaksanaan (Actualing) 

Yakni menggerakkan semua anggota sesuai dengan kewenangannya 

agar melaksanakan tugas-tugas yang telah di emban secara efektif dan 

efisien dengan suasana lungkungan yang penuh dengan motifasi dan 

saling kerja sama antar anggota guna mencapai tujuan yang telah di 

tentukan.  

                                                           
35Engkoswara DanAan Komariah, M.Pd,“Administrasi Pendidikan”, (Bandung: 

ALFABETA, 2012), h. 95. 

 
36George R Terry, “Prinsip-prinsip Manajemen”, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2006) h. 73. 
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d. Pengarahan (Comanding) 

Comanding atau pengarahan dapat dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan arahan ke semua pekerja agar mau saling bekerjasama dan 

dapat bekerja secara efektif dalam mencapat sebuah tujuan dari 

perusahaan.Pada fungsi manajemen ini, pengarahan di berikan kepada 

pekerja dalam bentuk motivasi, kepemimpinan dan juga komunikasi 

agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan cocok dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Prinsip dari pengarahan juga memiliki tujuan untuk dapat 

menyesuaikan tujuan seseorang dengan tujuan sebuah organisasi yang 

akan dibentuk menjadi tujuan bersama. Maka dari itu, fungsi 

manajemen pengarahan menurut Henry Fayol ini dimaksudkan dapat 

memberikan arahan-arahan mengenai sebuah organisasi kepada SDM 

yang notabene-nya adalah pelaksana pada organisasi maupun 

perusahaan tersebut untuk dapat menyelesaikan tugas mereka dengan 

baik.
37

 

e. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin 

bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan disini juga dapat positif maupun negatif. Pengawasan 

positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat 

dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk 

                                                           
37https://www.nesabamedia.com/fungsi-manajemen/ Diakses pada 12 Januari 2020 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-motivasi/
https://www.nesabamedia.com/id/marketing/pengertian-manajemen.html
https://www.nesabamedia.com/id/marketing/pengertian-manajemen.html
https://www.nesabamedia.com/fungsi-manajemen/
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menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak 

terjadi atau terjadi kembali.
38

 

Dalam bingkai ilmu administrasi, controlling merupakan jembatan 

terakhir dalam rantai fungsional dari kegiatan-kegiatan manajemen. 

Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk 

mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi tercapai atau tidak dan 

mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu controlling adalah 

konsep pengendalian, pemantauan efektifitas 

dariperencanaan,pengorganisasian, dan kepemimpinan serta 

pengambilan keputusanpada saat dibutuhkan. 

3. Manajemen Dalam Islam 

Di awal perkembangan islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus 

teknik (seni) kepemimpinan. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah 

idara yang berarti berkeliling atau lingkungkaran. Dalam konteks bisnis 

bisa dimaknai bahwa bisnis berjalan pada siklusnya, sehingga manajemen 

dapat diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai 

rencana. Amin mendefinisikan manajemen dalam perspektif ilahiah 

sebagai Getting God-will done by the people atau melaksanakan keridaan 

Tuhan melalui orang. 

Dalam islam, manajemen dipandang sebagai perwujutan amal saleh yang 

harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan 

motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. 

                                                           
38T. Hani Handoko, “Manajemen”,(Yogyakarta : Al-Amin Press, Cet.I, 1996), h. 25. 
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Paling tidak, ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen 

menurut pandangan islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan 

keahlian. Seorang manajer harusmemiliki empat sifat utama itu agar 

manajemen yang dijalankan mendapat hasil yang maksimal.
39

 

Manajemen islam memandang manajemen sebagai objek yang sanagat 

berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional 

manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam islam 

manusia merupakan makhluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik 

material (ekonomi) maupun immaterial. 

Teori manajemen islam bersifat universal, kompehensif, dan memiliki 

karakteristik berikut.
40

 

a. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, 

manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan 

nilai, etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari islam. 

b. Teori manajemen islam menyelesaikan persoalan kekuasaan 

manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. 

Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan 

tanggung jawab atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada 

perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan 

akan di wujudkan bersama. 

 

                                                           
39 Undang Ahmad Kamaludin, “Etika Manajemen Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 

2019), h. 39. 
40 Ridwan Amin, “Menggagas Manajemen Syariah:Teori dan Praktik The Celestial 

Manajemen”,(Jakarta: Salemba Empat, 2010),h. 66. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (05): 2, 

ه ى ٔ   ۖ   َُْٕا ع   ٔ ا ىِ َل  ت ع  ثإ ِ ٌِ  ٔ   ٱۡلإ َٰ ٔ ُعذإ
ٌَّ  ٱللَّ    ٱتَّقُٕاْ ٔ   ٱنإ  ٱللَّ  إِ

ِذٌُذ  ِعق ابِ ش  ٱنإ     

Artinya; “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam memerintahkan kepada manusia 

untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa 

dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk. 

c. Karyawan bekerja dengan keiklasan dan semangat profesionalisme, 

mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada 

atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilau syariah. 

d. Kepemimpinan dalam islam dibangun dengan nilai-nilai syariah dan 

saling menasehati, serta para atasan dapat menerima saran dan kritik 

demi kebaikan bersama. Firman Alah dalam QS. An-Nisa (04): 59,  

ُّٓ ا  أٌ 
َٰٓ َٰ ٌ  ٍ ْا أ   ٱنَِّزٌ َٰٕٓ ُُ اي  أ ِطٍُعْٕا  ٱللَّ   ِطٍُعٕاْ ء  ُسٕل  ٔ  نًِ  ٱنشَّ ْٔ أُ شِ ٔ  تُىإ ِفً  ٱۡلإ يإ عإ ض  ِيُُكىإ  ف ئٌِ تُ  َٰ

ُِٔ إِن ى  ٖء ف ُشدُّ ًإ ِ ش  ُسٕلِ ٔ   ٱللَّ ٌ  تِ  ٱنشَّ ِيُُٕ ِ إٌِ ُكُتُىإ تُؤإ وِ ٔ   ٱللَّ ٕإ  ٍ َِٰٓخِش   ٱنإ ٞش  ٱۡلإ ٍإ نِك  خ  ر َٰ

ًٌل  ِٔ
ٍُ ت أإ س  أ حإ  ٔ  

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan 

ta‟atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, 

kemudian bila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 

Maka dari ayat tersebut adalah bahwa ulil amri yang dimaksud adalah 

pemimpin yang memegang mandat Allah SWT untuk mengemban 
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amanah dan kepemimpinan. Dan bawahannya (karyawan) harus 

mengikuti pemimpin dan taat kepada mereka selama masih 

berlandaskan syariah islam. 

Segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar tertib, dan teratur. 

Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan 

secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam.
41

 

C. Koperasi  

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata 

co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. 

Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha 

bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi yang kita maksud disini 

adalah koperasisebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang 

mempunyai tujuan , mempunyai sistem pengelolaan (manajemen), 

mempunyai tertib organisasi, bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi 

dasar.
42

 

Menurut Muhammad Hatta koperasi adalah usaha bersama 

untukmemperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-

menolong.
43

 

Menurut Arifinal Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan 

yangberanggotakan orang-orang atau badan hukum, yang 

                                                           
41 Didin Haffinudhin dan Hendri Tanjung, “Pengantar Manajemen Syariah”, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2019),h. 63. 
42 Edilius dan Sudarsono,”Koperasi Dalam Teori dan Praktik”,(Jakarta: Rineka Cipta, 

1996),h. 1. 
43Sukamdiyo, ”Manajemen Koperasi”, (Jakarta : Erlangga, 1996), h. 5. 
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memberikankebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan 

bekerja samasecara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
44

 

Menurut Dr.Fay koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan 

berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan usaha selalu 

dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, 

sehinggamasing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai 

anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka 

terhadaporganisasi.
45

 

Margono Djojohadikoesoemodalam bukunya yang berjudul “10Tahun 

Koperasi” 1941, mengatakan bahwa; koperasi ialah perkumpulanmanusia 

seorang-seorang yang dengan sukanya sendirihendak bekerjasama untuk 

memajukan ekonominya.
46

 

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No.25 tahun 1992tentang 

perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badanusaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

                                                           
44Arifin Sitio, “Koperasi, Teori dan Praktek”, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 17. 
45Hendrojogi, ”Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 20. 
46Bahri Nurdin, “Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi”, (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi UI, 1993), h.7. 



45 
 

Daripengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi, 

yaitu:
47

 

a. Koperasi merupakan badan usaha. 

b. Koperasi dapat didirikan oleh seorang dan atau badan hukum koperasi 

yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. 

c. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 

d. Koperasi dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. 

Dalam konteks koperasi pesantren, pengurus dapat diartikan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam pengelolaan koperasi yang dapat 

mendidik santri serta memberi arahan kepada santri sehingga santri dapat 

memahami kegiatan ekonomi dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikat koperasi adalah 

kegiatanyang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang 

mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja sama, gotong 

royongberdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Artinya 

koperasi adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. karena 

koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar 

bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus 

diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti 

bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi. 

 

  

                                                           
47Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, “Koperasi, Teori dan Praktek”,(Jakarta : 

Erlangga, 2001), h.18. 
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2. Peran dan Fungsi Koperasi 

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan 

kesejahteraananggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta membanguntatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 

Undang-Undang Nomor25tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomianggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai solusinya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan uaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 

dan demokrasi ekonomi. 

3. Tujuan Koperasi 

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No.25/1992 

tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggotapada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membanguntatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yangmaju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

koperasiadalah : 

a. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi. 

b. Memajukan kesejahteraan masyarakat. 

c. Membangun tatanan perekonomian nasional. 

D. Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Ekoproteksi 

1. Pengertian Ekoproteksi 

Pengelolaan ekonomi pondok pesantren, membutuhkan suatu instrument 

sebagai penjaminan atas kelancaran dan kemudahan serta perlindungan 

usaha yang telah diperankan secara aktif oleh masyarakat pesantren 

tersebut.Instrument yang penyusun sajikan ialah ekoproteksi. 

Ekoproteksi adalah penggabungan dua kata yaitu Ekonomi dan Proteksi 

dimana dalam kamus Ilmiah Popular Eko adalah ekonomi dan proteksi 

adalah perlindungan.Dimana ekonomi adalah segala usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Dan 

proteksi adalah suaka atau perlindungan dalam lingkup yang tidak terlalu 

besar (kecil dan sebagaianya). 

Dalam pengertian yang lebih luas, proteksi merupakan suatu strategi 

perlindungan terhadap kegiatan ekonomi, perdagangan atau sebuah 

industri. Proteksi atau lebih kerap disebut dengan proteksionisme di 

Indonesia, lebih diterapkan sebagai kebijakan ekonomi yang membatasi 

masalah perdagangan antar negara. Caranya, antara lain adalah dengan 

pemberlakuakn tarif tinggi pada barang impor, pembatasan kuota, dan 
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berbagai upaya menekan barang impor. Secara umum, proteksionisme 

yang diterapkan dalam Negara-negara maju telah memperburuk krisis 

ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut, semata-

mata karena negara berkembang tidak memiliki kecukupan modal untuk 

membentangi perekonomian dalam negerinya. 

Jadi, ekoproteksi dalam pondok pesantren adalah suatu tanggung jawab 

yang harus diperankan oleh lembaga serta masyarakat yang berada dalam 

lingkungan internal pesantren dan lembaga internal pesantren yang juga 

mempunyai tanggung jawab dalam memerankan tugasnya dalam 

melindungi usaha yang akan atau sedang berjalan. 

Ekoproteksi dalam arti yang lebih sempit juga dapat diartikan sebagai 

sebuah system yang mengacu kepada kemandirian dan pemanfaatan 

sumberdaya local/intern untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang 

berujung pada eksistensi pondok pesantren itu sendiri serta sebagai suatu 

instrument dalam melindungi usaha/perekonomian yang tengah 

dirumuskan maupun dijalankan
48

 

2. Instrumen Ekoproteksi Dalam Pesantren  

a. Kiyai (Ulama) 

Kyai-Ulama adalah figur yang merupakan elemen yang paling esensial 

dalam pesantren.Kiyai-Ulama selain memberikan pelajaran agama dan 

sebagai pemimpin spiritual juga menjadi dokter (Psikiomatis) bagi 

santri khususnya dan masyarakat pada umumnya.Sehingga ada 

                                                           
48Siti Nur Azizah, “Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteks”i 

(Studi kasus di pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap).Jurnal Al-

Tijary2016, Vol. 2, No. 1, h. 90. 
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kepercayaan tersendiri dari santri dan seluruh masyarakat internal 

pesantren maupun eksternal pesantren bahwa seorang Kia-Ulama 

adalah pewaris nabi yang telah disebutkan dalam hadist. 

b. Peran Pendidik dan Pendidikan 

Peran pendidik adalah tanggung jawab yang harus diperankan oleh para 

ustadz yang berada dalam pondok pesantren maupun ustadz luar 

pesantren.Melalui pendidikan yang diberikan kepada santri, pihak 

pesantren (ustadz) dapat menanamkan nilai-nilai terhadap diri 

santri.Misalnya nilai keikhlasan, kemandirian, kepedulian terhadap 

sesama. Lewat peran pendidik dan pendidikan tersebut, akan mampu 

melindungi ekonomi pondok pesantren. Yaitu lewat nilai-nilai yang 

diberikan. 

c. Peran Lembaga 

Peran lembaga sebagai lingkup besar dalam pesantren akan mampu 

memerankan sebagai pengawas maupun wadah konsultasi bagi santri 

yang bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi usaha yang 

tengah dikembangkan dan diberdayakan oleh pondok pesantren. 

d. Peran Pemerintah  

Pemerintah, sebagai pemilik otoritas tertinggi di negeri ini mempunyai 

peran keterlibatan dalam melindungi yang juga mendukung 

keberhasilan ekonomi pondok pesantren. Dukungan pemerintah akan 

mempercepat proses usaha pesantren (koperasi) sebagai pusat 

kelembagaan ekonomi umat. Perlindungan pemerintah dalam usaha 
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ekonomi pesantren menjamin kelancaran atau kebesaran usaha 

pesantren. 

Peran pemerintah, bukan berarti melakukan intervensi terhadap usaha 

ekonomi pondok pesantren tetapi lebih merupakan upaya menfasilitasi 

dan mendukung melalui pengadaan alat-alat yang dibutuhkan dalam 

pengembangan ekonomi pada umumnya atau bisa juga dalam perannya 

memberikan suntikan dana ketika usaha yang diberdayakan pesantren 

mengalami kemunduran atau bahkan ingin diperbesar. Sehingga, sistem 

ekoproteksi yang menerapkan konsep bottomup (pesantren) dan up to 

down (dukungan dan perlindungan pemerintah) akan terealisasi dan 

ekonomi pondok pesantren dapat berhasil serta pondok pesantren 

mampu menjadi ekonomi umat. 

3. Strategi Pengukuhan Ekoproteksi 

Strategi merupakan instrument yang digunakan untukmencapai tujuan. 

Tujuan dari sebuah sistem ekoproteksi yang diperankanoleh empat 

pelindung pondok pesantren (Kyai-Ulama, Pendidik danPendidikan, 

Lembaga danPemerintah). Strategi tersebut antaralain: 

a. Nilai dan jiwa kepondok pesantrenan 

Nilai-nilai dan jiwa kepondok pesantrean yang dimaksud adalah nilai 

yang didalamnya  terdapat ajaran-ajaran yakni tujuan dalam mencari 

ilmudi pesantren (memburu ilmuyang bermanfaat), berharap pada 

barokah Kyai, sebagai salahsatu pilihan sebagai agamawan, serta 

berproses untuk kemandirian dalam hidup. Penanaman nilai-nilai 
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tersebut di atas menjadi sangat penting dikarenakan merupakan kunci 

setiap langkah yang akan ditempuh oleh pondok pesantren untuk 

melakukan suatu kegiatan apapun. Termasuk kegiatan ekonomi. 

Setiap pesantren harus memahami dengan baik karakter spiritual dan 

keilmuan apa yang tepat bagi kelangsungan kehidupan pondok 

pesantren. 

Peran Kyai ataupun pemimpin pondok pesantren akan berpengaruh 

pada titik ini. Para pembesar pondok pesantren harus mulai 

merumuskan landasan yang akan menjadi acuan semua kegiatan 

pondok pesantren yang dipimpinnya. 

Nilai-nilai tersebutlah yang akan membawa keberhasilan sesuai yang 

dicita-citakan. 

Nilai-nilai asasi tersebut kemudian harus dipegang teguh  untuk 

mengembangkan sistem yang telah dirumuskan oleh pondok pesantren, 

agar nantinya dalam perjalanannya dapat mengatasi hambatan-

hambatan yang dapat menggempur usaha-usaha yang telah dijalankan. 

Sehingga  pondok pesantren sesuai dengan yang dicita-citakan menjadi 

pusat kelembagaan ekonomiumat. Nilai-nilai pondok  pesantren 

tersebut juga sebagai penguat dan motivasi etos kerja. 

b. Wakaf  

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya  

berhenti, lawan dari kata istamara. Kata ini sering disamakan dengan 
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al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs „an tasarruf, yakni 

mencegah dari mengelola.
49

 

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang  bermakna 

menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas 

sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga 

dikaitkan dengan wukufyakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 

Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji.
50

 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, wakaf akan menjadi kunci 

awal eksistensi pondok pesantren. Di bawah badan wakaf, pondok 

pesantren akan terhindar dari otoritas mutlak di bawah satu pihak, serta 

akan meninggalkan pengkultusan individu yang berlebihan, Kyai 

misalnya sebagai pemegang otoritas tertinggi di pondok pesantren. 

Dengan wakaf tersebut, seluruh keputusan dan kebijakan yang 

menyangkut kehidupan pondok pesantren akan ditentukan melalui 

musyawarah, bukan keputusan sepihak. Dengan begitu, asas demokrasi, 

ukhuwah, dan independensi akan berjalan dengan baik. 

c. Maksimalisasi Sumberdaya Lokal 

Pesantren merupakan institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan 

inisiatif tokoh masyarakat yang bersifat otonom. Sejak awal berdirinya, 

merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan masyarakat. 

                                                           
49Sudirman Hasan, “Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen”, 

(Malang: UIN- Maliki, 2011), h.3. 
50Farid Wadjdy dan Mursyid, “Wakaf dan Kesejahteraan Umat”, (Filantropi Islam 

Yang Hampir Terlupakan)(Pustaka Pelajar, 2007), h.29.  
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Terutama hal ekonomi. Dengan di diamipuluhan bahkan ratusan santri 

yang bermukim  menjadi jalan tersendiri bagi pondok pesantren. 

Terutama dalam memberdayakan ekonominya. Santri tersebut, dapat 

dijadikan sebagai konsumen positif  begitu pula masyarakat yang ada 

disekitar pesantren. Yang pada dasarnya adalah konsumen yang 

kebutuhanya dapat dicukupi oleh pesantren. Jadi, pesantren, pada 

hakikatnya mampu menjadi pusat kelembagaan ekonomi bagi warganya 

di dalam maupun di luar pesantren. 

Dengan melihat kenyataan tersebut, pesantren harus mampu 

menggerakan dan memaksimalisasikan potensi yang dimiliki. Yaitu 

dengan maksimalisasi sumber daya lokal yang salah satunya adalah 

santri dengan sejuta potensi sebagai penggerak ekonomi tersebutyaitu 

misal dalam pesantren diadakan pelurusan bakat  serta dengan 

konsumsi positifnya yang bisa dimanfaatkan oleh pesantren untuk 

mendirikan koperasi. Hal tersebut dapat diperankan oleh pendidik dan 

pendidikan yaitu dengan membekali santrinya dengan spiritualitas, 

manajemen suatu orgainisasi, maupun bekal kewirausahaan. Agar 

nantinya melalui sumber daya yang dimiliki santri akan mampu 

memaksimalkan potensi ekonomi pondok pesantren serta mampu 

meningkatkan ekonomi masyarakat. Lembaga berperan untuk 

memfasilitasi agar nantinya jika mengalami hambatan segera untuk 

mengatasinya baik darisegi matrial maupun nonmaterial. 

 



54 
 

d. Maksimalisasi Ekonomi Mandiri 

Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pondok pesantren yang 

menganut sistem modern, kemandirian akan menjadikan pondok 

pesantren mampu berdiri tanpa bergantung pada pihak manapun. 

Artinya, dalam kegiatan ekonomi pondok, khususnya dalam 

khizanatullah atau pengadaan sumber pembiayaan pondok 

pesantrendapat memberdayakan seluruh civitas pondok untuk 

menjalankan roda ekonomi, sistem pendidikan, hingga perluasan 

jaringan pihak manapun. 

Karena, tujuan akhir dari manajemen ekonomi dan proteksi ekonomi 

tersebut adalah maksimalisasi peran para proteksionis agar mampu 

memaksimalkan model manajemen yang menelurkan konsekuensi logis 

bagi kemandirian ekonomi pesantren tersebut. Misalnya dengan usaha-

usaha riilnya baik yang berimbas langsung bagi konsumsi positif 

maupun untuk usaha jangka panjang. Dengan begitu, pesantren tidak 

akan kekurangan sumber penghidupan untuk menjalankan semu 

activitasnya.   

E. Kerangka Berfikir 

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah 

pemikiran: 

1. Mengidentifikasi manajemen pengelolaan koperasi pondok pesantren 

berbasis ekoproteksi. 
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2. Melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan 

koperasi pondok pesantren. 

3. Menjelaskan model pengelolaan koperasi pondok pesantren berbasis 

ekoproteksi perspektif ekonomi Islam. 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting 

untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang 

ada pada penelitian sebelumnya. 

Putri Apriyanti (2017) dengan judul skripsi “Efektifitas Pemberdayaan 

Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada pondok 

pesantren terpadu ushuludin Belambangan Penengahan Lampung Selatan)”. 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Dalam pandangan ekonomi Islam tentang 

pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin 

Belambangan Penengahan Lampung Selatan dapat di ukur melalui 3 aspek 

keberdayaan masyarakat. 3 aspek  keberdayaan masyarakat yaitu: 

kemampuan dalam mengambil keputusan, kemandirian, dan kemampuan 

Pondok 
Pesantren 

Manajemen 
Manajemen Berbasis 

Ekoproteksi 
Perspektif 

Ekonomi Islam 

Kopotren 
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memanfaatkan usaha untuk masa depan. Dengan adanya 3 aspek tersebut 

Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung 

Selatan dapat terpenuhi atau sesuai dengan aspek ekonomi Islam. Menurut 

Agus Efendi Pemberdayaan ekonomi menurut Islam juga dapat di ukur 

melalui tiga tempat yaitu: pemberdayaan pada matra rohaniah, pemberdayaan 

intelektual, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya 3 tempat 

pemberdayaan, Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan 

Penengahan Lampung Selatan dapat melakukan pemberdayaan ekonomi 

sesuai ajaran Islam. 

Siti Nur Azizah (2014) dengan judul skripsi “Manajemen Unit Usaha 

Berbasis Ekoproteksi (studi kasus di pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin 

Kesugihan Cilacap)”. Berdasarkan hasil penelitiannya, secara keseluruhan 

kegiatan-kegiatan unit usaha ekonomi berbasis ekoproteksi di pondok 

pesantren menjadi penting adanya. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia 

beragama Islam, serta posisi bangsa ini ialah menjadi bangsa yang tengah 

mengembangkan perekonomiannya ke kancah dunia sehingga menjadi suatu 

hal yang wajib untuk memiliki nilai-nilai kepondok pesantrenan yang kokoh, 

yang nantinya mampu menjadi basis perubahan sosial, kondisi sosial 

ekonomiyang masih dalam tahap berkembang tersebut. Dasar itu menjadi 

perlindungan yang kuat. Hal tersebut selaras dengan 3 pilar pengembangan 

unit usaha ekonomi, yang menciptakan iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat pesantren yang berkembang, memperkuat potensi yang dimiliki 

masyarakat pesantren dan melindungi unit usaha ekonomi. 
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Marlina (2014) dengan judul skripsi “Potensi Pesantren Dalam 

Pengembangan Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitiannya, dengan 

sumberdaya yang dimiliki pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari 

sistem sosial masyarakatMuslim di Indonesia, maka pesantren sangat 

berpotensi untuk memainkan perannya dalam mengembangkkan ekonomi 

syariah di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk 

mengembangkkan ekonomi syariah setidaknya dalam tiga hal, taitu (1) 

pesantren sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syariah; (2) 

pesantren sebagai laboratorium bisnis syariah; dan (3) pesantren sebagai pusat 

belajar ekonomi syariah. 

Ugin Lugina (2017) dengan judul skripsi “Pengembangan Ekonomi 

Pondok Pesantren Di Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitiannya, pesantren 

sebgai “institusi budaya” lahir atas prakarsa dan prakarsa (tokoh) masyarakat 

dan bersifat otonom, karena pendirinya merupakan potensi strategis yang ada 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Meskipun sebagian besar pesantren telah 

memposisikan diri mereka hanya sebagai lembaga pendidikan dan agama, 

tetapi sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berusaha untuk 

memposisikan diri dalam menangani berbagai masalah sosial masyarakat, 

seperti ekonomi, sosial, dan politik. Potensi ekonomi sangat besar dengan 

jumlah pesantren di bagian barat mencapai 4,328 buah dengan jumlah santri 

lebih dari 5 juta orang adalah kekuatan raksasa ketika dikembangkan. Untuk 

itu pusat koperasi pesantren (puskopontren) Jawa Barat dan kantor wilayah 

Departemen Agama (komenang) jabar mengadakan magang untuk 204 santri. 
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Pengembangan potensi ekonomi di pesantren Jawa Barat dengan jumlah 

ribuan pesantren perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, 

dengan memanfaatkan sember daya manusiasiswa sehingga tercipta 

kemandirian pesantren itu sendiri. 
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