
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kemandirian 

ekonomi pondok pesantren dengan mengambil tempat penelitian di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemandirian ekonomi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

kampus 4 adalah sustainability economic self-sufficiency dalam pengelolaan 

asset wakaf produktif, captive market dalam ekonomi proteksi dan Koperasi 

Pondok Pesantren yang mutually reinforcing. 

2. Implementasi Kemandirian Ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 adalah pengelolaan asset wakaf produktif dalam social justice 

yang berorientasi keikhlasan lillāhi ta’ālā untuk kemaslahatan pondok, captive 

market dalam sistem ekonomi proteksi pondok sebagai environmental quality 

dalam penciptaan learning society dan lesson learn kemandirian dan Koperasi 

Pondok Pesantren sebagai economic prosperity dalam mewujudkan 

kemandirian ekonomi pondok. 

3. Faktor pendukung Kemandirian Ekonomi Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4, diantaranya adalah : 

a. Integrasi antara ilmu, karakter dan amal dalam kepondokmodernan 

berlandaskan keikhlasan dalam kemandirian ekonomi pondok. 



117 

 

b. Sentralisasi kepemimpinan pada tataran makro dan kepemimpinan 

kolektif pada tataran mikro dalam kemandirian ekonomi pondok. 

c. Total Quality Control dengan sentralisasi keuangan di bagian 

administrasi pondok dan sentralisasi kebijakan di Wakil Pengasuh 

Pondok. 

d. Pembelajaran organisasi dalam learning society dengan pendekatan 

learning by doing. 

e. Budaya berorganisasi dan organisasi yang berbudaya dalam kehidupan 

pondok. 

Dan diantara faktor penghambat Kemandirian Ekonomi Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 adalah : 

a. Belum adanya profesionalitas dalam pengelolaan unit usaha 

ekonominya. 

b. Belum ada perencanaan bisnis yang matang baik dalam perencanaan 

jangka pendek ataupun jangka panjang. 

c. Belum terciptanya eco-efficiency, eco-equity serta eco-effectiveness 

dalam pengelolaan unit usaha ekonomi pondok. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan 

dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Agar Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

meningkatkan profesionalitas manajemen unit usaha ekonominya agar 
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hasil dari pengelolaan unit usaha ekonomi lebih maksimal sehingga 

dapat meningkatkan kemandirian ekonominya. 

b. Demi terciptanya eco-efficiency, eco-equity serta eco-effectiveness 

dalam pengelolaan unit usaha ekonomi pondok, Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 hendaknya memiliki rencana 

bisnis yang matang baik rencana dalam jangka pendek ataupun jangka 

panjang. 


