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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

 Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif dan 

terbuka, banyak tantangan harus dihadapi. Tantangan persaingan global, 

pertumbuhan penduduk, pengangguran, tanggung jawab sosial, 

keanekaragaman ketenagakerjaan, etika, kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan, dan gaya hidup beserta kecenderungannya merupakan 

tantangan yang saling terkait. Untuk menghadapi tantangan tersebut 

diperlukan sumber daya berkualitas yang dapat menciptakan berbagai 

keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan 

kompetitif, diantaranya melalui proses kreatif dan inovatif 

berwirausaha. (Abas, Sunarya, P O, 2011, h.82)  

Karena  yang unggul  dalam persaingan  adalah yang dapat 

memberdayakan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia secara 

nyata. Sumber daya ekonomi baru dapat diberdayakan bilamana 

sumber daya manusianya memiliki ketrampilan, kreatif, dan inovatif. 

 Menurut pengamat aktivitas kewirausahaan, H. Bambang Banu 

Siswoyo (2009), Entrepreneurial activity diterjemahkan sebagai individu 

aktif dalam memulai bisnis baru dan dinyatakan dalam persen total 

penduduk aktif bekerja. Semakin rendah indeks entrepreneurial activity 

maka semakin rendah level entrepreneurship suatu negara, dan dampaknya 

pada tingginya pengangguran. (h.12)  
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David C Mclelland dalam bukunya The Achieving Society, 

mengatakan bahwa paling tidak dibutuhkan 2 persen pengusaha dari 

total jumlah penduduk agar sebuah negara menjadi makmur dan 

sejahtera. Jika mengacu perhitungan tersebut, berarti dari total 250 juta 

penduduk Indonesia, minimal harus ada 5 juta pengusaha untuk 

membangun negara ini dalam bidang ekonomi. Namun, 2 persen 

bukanlah angka ideal. Sebagai negara yang besar, paling tidak 

Indonesia membutuhkan minimal 5 persen dari total populasinya, 

atau sekitar 12,5 juta orang. Sebagai perbandingan, jumlah pengusaha di 

Singapura 10 persen, Jepang 15 persen, China 16 persen dan Amerika 

Serikat 18 persen, sedangkan Indonesia sendiri baru mencapai 1,5 

persen dari total penduduknya. (Assad, n.d.) 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: 

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. 

(Al- Maidah: 2) 

Dalam usaha membentuk masyarakat yang madani, institusi pendidikan 

apapun memiliki tantangan-tantangan untuk berperan secara aktif. Peran institusi 

Islam seperti pondok pesantren tidak hanya terbatas kepada pembelajaran tentang 

ketuhanan saja, akan tetapi pesantren juga dituntut dapat memberikan peran pada 

kehidupan secara universal. Bahkan pergeseran lembaga pendidikan seperti 

orientasi dalam menciptakan kemandirian ekonominya telah banyak diterapkan 
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pada akhir-akhirnya, seperti pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman Bogor, Pesantren 

Nusantara Depok, Pesantren al-Ittifaq Ciwidey Bandung dan termasuk dalam 

penelitian ini yaitu pesantren Gontor. (Polindi, 2019) Pondok pesantren di 

Indonesia merupakan institusi alternatif  yang diminati banyak dari kalangan 

masyarakat umum. Selain peran pesantren dalam memberikan corak intelektual 

masyarakat muslim di Indonesia, pesantren juga merupakan cikal bakal tumbuh 

berkembangnya perguruan tinggi Islam di tanah Melayu. (Joni & Syamsuri, 2016) 

Hal itu disebabkan adanya empat fungsi utama pesantren yaitu: pertama, 

Pesantren sebagai pusat melahirkan pemikir-pemikir agama (centre of excellent), 

kedua institusi yang melahirkan sumber manusia (human resource), ketiga 

institusi yang memiliki kekuatan pembangunan masyarakat (agent of 

development), dan keempat pesantren juga sebagai tempat perubahan sosial 

(social change). (Suhartini, 2005) 

 Menurut Dr. Sutomo yang merupakan pendiri perkumpulan kebudayaan 

Boedi Oetomo (1908) (Rahardjo & dkk, 1985), ada berberapa indikasi yang 

menjadikan pesantren senantiasa eksis (survive) bertahan dari awal permulaan 

Islam hingga saat ini, pertama pengawasan dan perhatian seorang guru terbatasap 

santri atau pelajar yang secara langsung, kedua kedekatan hubungan antara santri 

dengan tuan guru, ketiga pesantren telah mampu mendidik manusia yang dapat 

memasuki semua lapangan pekerjaan, keempat cara hidup seorang kiai yang 

sederhana dan kelima pesantren merupakan sistem pendidikan yang  termurah 

dalam iuran. (h. 9-10) 

Dalam istilah lain pesantren telah menjalani proses perubahan sosial 
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(social change), bukan lagi hanya tertumpu dalam aspek pendalaman ilmu agama 

saja (tafaquh fi al-deen ) tetapi juga aspek ekonomi. Antara langkah yang diambil 

pesantren pada beberapa dekade ini yaitu dengan mendirikan koperasi yang 

beroperasi di dalam pondok pesantren atau biasa disebut dengan istilah 

(Kopontren).   

Menurut  seorang peneliti Burhanuddin (2016) keberadaan koperasi bagi 

setiap pondok pesantren telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap 

pertumbuhan ekonomi pondok. Antara impaknya bisa dilihat melalui tiga dimensi 

yaitu pertama Kopontren sebagai pendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi 

pondok pesantren, kedua Kopontren sebagai media pembinaan entrepeneur pada 

santri dan pengajarnya, dan ketiga Kopontren sebagai lembaga yang mampu 

meningkatkan ekonomi masyarakat desa di sekitar pondok pesantren. Lebih 

tepatnya lagi kopontren hadir di tengah pesantren sebagailembaga penjamin 

ekonomi bagi setiap pondok pesantren, sedangkan keberadaannya di tengah 

masyarakat Kopontren mampu membuka kesadaran terhadap kepentingan 

berekonomi secara aktif dan meningkatkan produktifitas masyarkat sekitarnya. 

(Arifin, 2004) 

Dan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu Pondok 

pesantren yang telah memberdayakan perekonomiannya dengan Kopontren 

adapun gerakan ekonomi di Pondok Modern Gontor telah dimulai sejak tahun 

1970, ketika dibuka usaha penggilingan padi. Dalam perkembangannya, unit 

usaha kian bertambah, yang kemudian digabung dalam satu wilayah, yaitu 

Koperasi Pondok Pesantren La Tansa. Secara resmi, kopontren dibuka dan 
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didaftarkan ke Departemen Koperasi, dengan No. 8371/BH/II/1996, bulan Juli 

1996. 

Adapun pengelolaan unit-unit usaha ini dilakukan oleh para guru yang 

juga mengabdi dan mengajar di pondok Gontor yang tetap dikawal dan dibimbing 

oleh para guru yang lebih senior yang ditunjuk oleh pimpinan pondok sebagai 

pembimbing setiap unit usaha yang ada. Dan kini Pondok Modern Darussalam 

Gontor telah memiliki 12 cabang pondok putra dan 7 cabang pondok putri yang 

tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 adalah cabang putri 

pertama dari Pondok Modern Darussalam Gontor yang berada di luar Jawa, 

pondok yang didirikan pada tahun 2004 ini juga menjalankan kegiatan 

perekonomiannya dengan sistem kopontren yang tetap mengacu dan berpusat 

dibawah naungan kopontren Gontor pusat, adapun unit usaha yang ada di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 berjumlah sepuluh unit usaha. 

Dari penjelasan diatas, kopontren didirikan memiliki tujuan khusus 

diantaranya untuk merealisasikan kemandirian perekonomian pesantren dan 

sebagai latihan bagi santri dan guru dalam berwirauasaha. Dan dalam penelitian 

ini akan diteliti apakah terdapat pengaruh pendidikan pemahaman entrpreneurship 

dan manajemen kopontren di Gontor putri kampus 4 terhadap minat berwirausaha 

(entrepreneurship) para guru? Dan bagaimana sistem manajemen KOPONTREN 

yang diterapkan dipondok ini? 
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1.2 Fokus Penelitian 

Peneliti akan fokus pada masalah pendidikan pemahaman entrepeneurship 

dan pengelolaan KOPONTREN serta pengaruhnya terhadap minat 

entrepeneurship para guru dan sistem manajemen KOPONTREN yang diterapkan 

di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi dari latar belakang masalah di atas adalah: 

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren 

(KOPONTREN) di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

2. Bagaimana sistem manajemen Kopontren yang diterapkan di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

3. Apakah terdapat pengaruh pendidikan pemahaman entrepeneurship dan 

manajemen Koperasi Pondok Pesantren terhadap minat entrepeneurship 

para guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

1.4 Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi, diketahui banyak masalah yang berkaitan dengan 

tema penelitian yang dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti membatasi 

hanya meneliti dua faktor saja, tapi tidak memungkiri adanya faktor-faktor lain 

yang turut memberikan kontribusi dalam mempengaruhi minat entrepeneurship 

para guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. Dengan 

demikian yang menjadi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendidikan pemahaman entrepeneurship sebagai variabel X1 

2. Manajemen Koperasi Pondok Pesantren sebagai variabel X2 
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3. minat entrepeneurship para guru di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 sebagai variabel Y 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren 

(KOPONTREN) di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

2. Bagaimana sistem manajemen Kopontren yang diterapkan di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

3. Apakah terdapat pengaruh pendidikan pemahaman entrepeneurship dan 

manajemen Koperasi Pondok Pesantren terhadap minat entrepeneurship 

para guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai setelah kegiatan 

penelitian dilaksanakan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian dalam penelitian ini yaitu : 

Untuk Mengetahui positif atau tidaknya pengaruh pendidikan 

pemahaman entrepreneurship dan manajemen Kopontren terhadap 

tumbuhnya minat berwirausaha para guru di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4 serta untuk mengetahui signifikansi pengaruh tersebut. 

Dan juga untuk mengetahui sistem manajemen Kopontren yang 

diterapkan di  Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 
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1.7 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis dan praktis manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis   

Memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang didapatkan 

selama perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan, pengalaman, 

juga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai 

keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya. dan 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenani cara menganalisa 

bagaimana  pengaruh pengelolaan unit usaha di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 terhadap para guru khususnya 

pada jiwa kewirausahaan  yang diperoleh dari hasil penelitian. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4  

Memberikan sumbangan informasi mengenai pengaruh pengelolaan 

unit usaha di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

terhadap jiwa wirausaha para guru dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk dapat mengelola Unit  Usaha  Milik  Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 lebih baik  sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan tata kelola unit  usaha  milik  pondok 

dan meningkatkan perekonomian Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4. 
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3. Bagi Praktisi Ekonomi 

Sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu Ekonomi dan sebagai acuan bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Bagi Pembaca   

Menjadi bahan referensi dan memberikan tambahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. serta memberikan 

tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam 

kehidupan nyata. 

  

 


