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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. 

Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara 

pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. 

Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam 

bentuk kepuasan material maupun spiritual, yang kemudian membentuk 

kecenderungan prilaku konsumsi di pasar. 

Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat 

ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang 

yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih 

baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan. 

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 

tiga jenjang, yaitu:
1
 

1. Dharuriyat 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat 

kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik 

di dunia maupun di akhirat kelak. Kebuthan dharuriyat  mencakup: 

a.  Agama (din) 

b.    Kehidupan (nafs) 

                                                             
1
A. Karim, Adiwarman.Sejarah Pemikiran Ekonomi edisi kedua. (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2004), h. 30.  
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c.    Pendidikan (‘aql) 

d.   Keturunan (nasl), dan  

e.    Harta (mal) 

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap 

ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak 

lain adalah untuk memelihara lima pokok yang di atas. Allah swt berfirman : 

                    

 

Artinya: “Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 

hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-

Baqarah: 179) 

Tujuan yang bersifat dharuri merupakan tujuan utama dalam 

pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu hukum syara’ 

dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara’ yang berlatar 

belakang pemenuhan kebutuhan dharuri adalah “wajib” (menurut jumhur 

ulama) atau “fhardu” (menurut ulama Hanafiah). Sebaliknya, larangan Allah 

berkaitan dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak. 

Lima kebutuhan dharuriyat (esensial) yang mencakup din, nafs, ‘aql, 

nasl, dan mal merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila satu 

jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup 

manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika 

kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. Inilah kiranya 

bentuk keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat 

kelak. 
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2.    Hajiyat 

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan 

tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun 

akan mengalami kesulitan. Syari’at Islam menghilangkan kesulitan itu. 

Adanya hukum rukhsah (keringinan) adalah sebagai contoh dari kepedulian 

Syari’at Islam terhadap kebutuhan ini. 

3.    Tahsiniyat 

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan 

tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 

pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan 

menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, 

dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. 

Jenjang ini merupakan penambahan bentuk kesenangan dan keindahan 

dharuriyat dan hajiyat. Pembelian merupakan bagian dari keseluruhan 

perbuatan manusia, yang dilakukan untuk memenuhi kebutahan jasmani 

(hajatu al-udhawiyah) dan naluri (gharizah) baik berupa sandang, papan, 

dengan segala kelengkapannya, pangan, sarana transportasi, pendidikan, 

kesehatan, dan sebagainya. Semuanya adalah kebutuhan yang telah menjadi 

potensi kehidupan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. 

Dalam pemasaran, istilah kebutuhan (need) bearti hasrat untuk 

memenuhi kebutuhan, keinginan adalah hasrat terhadap pemuas spesifik untuk 

terpenuhinya kebutuhan itu.. 
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Dalam Islam, ada kebijakan yang dinamakan politik ekonomi Islam. 

Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua 

kebutuhan primer (basic needs) tiap orang secara menyeluruh, berikut 

kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuh-kebutuhan sekunder dan 

tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup 

dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life style) tertentu. Islam 

memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai 

komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang 

tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya 

secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas 

pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebuthan sekunder dan tersiernya 

sesuai dengan kadar kemampuannya. 

Pada masa awal Kesultanan Melayu Melaka Riau menjadi tempat pusat 

agama Islam. Setelah itu perkembangan agama Islam di Siak menjadikan 

kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam, hal ini tidak 

lepas dari penggunaan nama Siak secara luas di kawasan Melayu. Jika 

dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal: Adat menurun, syara’ 

mendaki dapat bermakna masuknya Islam atau mengIslamkan dataran tinggi 

pedalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam 

agama Islam, sejak dahulu sampai sekarang, masih tetap disebut dengan 

Orang Siak  Sementara di Semenanjung Malaya, penyebutan Siak masih 

digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.  
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Berangkat dari pengalaman sejarah siak yang berjuluk negeri istana dan 

juga sempat menjadi pusat pembelajaran agama Islam pada masa kerajaan siak 

maka saat ini siak telah berdiri sekitar 26 pondok pesantren. 

Tabel 1.1 

Daftar Nama-nama Pondok Pesantren Di Kabupaten Siak 

 

NO NAMA 

NOMOR 

STATISTIK IZIN 

OPERASIANAL 

KECAMATAN PIMPINAN 

1 Al-Muttaqin 5.1.0.0.14.08.0001 Bunga Raya H.Khoirul  Mubtadin 

2 Ittihadul Muslimin 5.1.0.0.14.08.0002 Koto Gasib Ma’sum Hanafi 

3 Babussalaam 5.1.0.0.14.08.0003 Siak K.H.T.Irwan 

4 I’aanatuth Thabiliin 5.1.0.0.14.08.0004 Tualang H.M.Amin, LC 

5 Hidayatul Mubtadiin 5.1.0.0.14.08.0005 Sabak Auh Fuad Wibowo, S.Pd 

6 Amanah Tarbiyah 

Islamiyah 

5.1.0.0.14.08.0006 Sabak Auh H. Umar Djakfar 

7 Jabal Nur 5.1.0.0.14.08.0007 Kandis K.H.M Ali Muchsin 

8 Lilmuqorrbien Al-

Islam 

5.1.0.0.14.08.0008 Kerinci Kanan K. Machsunul Ihsan 

9 Darus Shofa 5.1.0.0.14.08.0009 Kandis KH. Anwar Sazali, M.Pd 

10 Nurul Yaqin 5.1.0.0.14.08.0010 Dayun Abu Hasan Asy’ari, S.HI 

11 Bahrum  Ulum 5.1.0.3.14.08.0011 Dayun K.H Hanafi 

12 Bustanul Ulum 5.1.0.0.14.08.0012 Dayun Imam Ahmadi 

13 Al-Amin 5.1.0.0.14.08.0013 Lubuk Dalam K.Suwandi 

14 Al-Fadhlah 5.1.0.0.14.08.0014 Minas Muhammad Hadi, A.Md 

15 Tahfiz Roudhotul 

Qur’an 

5.1.0.3.14.08.0015 Dayun H. Ridwan 

16 Miftahul Qur’an 5.1.0.3.14.08.0016 Kerinci Kanan Adam Malik M.Pd 

17 Fataha 5.1.0.3.14.08.0017 Tualang Drs. H.Khairul Akhyar 

18 Baiturrahman An 

Nizhom 

5.1.0.3.14.08.0018 Minas Saddam Husein Siregar 

S.Pd.I 

19 Darussalam 5.1.0.0.14.08.0019 Minas T. Syukri 

20 Darul Qur’an Siak 5.1.0.0.14.08.0020 Sungai Apit Remen Talino, S.HI 

21 Ibnu Sina 5.1.0.0.14.08.0021 Siak Dr. H Munadirin 

22 Hafizh Al-qur’an Al-

Fath 

5.1.0.0.14.08.0022 Mempura KH. Adbul Rauf 

23 Darul Huffaadz 5.1.0.0.14.08.0023 Pusako Muhammad Ulim Ni’am 

24 Roudatul Jannah Belum Ada SK Izin Koto Gasib Firdaus Herliansyah 

25 Riyadus Sholihin Belum Ada SK Izin Kerinci Kanan K.H.M. Thoyib Firdaus 

 

Berdasarkan tabel di atas pondok pesantren yang terdapat di kabupaten 

siak itu terpencar di berbagai macam kecamatan di antaranya kecamatan Koto 

Gasib, kecamatan Lubuk Dalam, kecamatan Dayun, Kecamatan Sungai Apit 

dan lain-lain.  Pondok pesntren yang ada di kabupaten Siak  bertujuan untuk 
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menjadikan generasi-generasi muda siak menjadi generasi pemuda pemudi 

yang agamis serta mengembalikan kejayaan Islam di negeri istana
2
 

Pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten siak adalah pondok 

pesantren swasta yang mana sampai hari ini harus memenuhi kebutuhan baik 

itu pembayaran gaji ustadz dan ustazah tenaga didik yang ada di setiap pondok 

pesantren tersebut,  Kemudian pondok pesantren ini juga harus dapat 

memangsimalkan hasil pendapatan dengan pengeluaran untuk  memenuhi 

kebutuhan santri-santri yang ada di pondok pesntren tersebuat di antaranya 

kebutuhan pokok sehari-hari mulai dari untuk makan minum santri juga 

keperluan santri lainnya dan kebutuhan pondok seperti keperluan 

pembangunan pondok. 

Ada pun hasil wawancara dengan salah seorang tenaga pengajar 

pondok pesantren ittihadul muslimin yang bernama   ustadz Jamaludin 

bahwasanya pondok pesantren harus mencari dana lain agar dapat memenuhi 

semua kebutuhan yang di butuh kan untuk pondok pesantren itu sendiri.
3
 

Melihat  permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu  penelitian dengan Judul “STRATEGI MANAJEMEN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM MENINGKATKAN 

KESEIMBANGAN KEUANGAN  PONDOK PESANTREN ITTIHADUL 

MUSLIMIN KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN 

KOTO GASIB KABUPATEN SIAK” 

 

                                                             
2
 Ikhsan Taufiqi (stap kemenag kab.siak) wawancara 10 April 2016  

3
Jamaludin (kepala sekolah pondok pesantren Ittihadul muslimin kec.koto gasib) 

wawancara 05 April 2016  
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B. Batasan Masalah  

Melihat permasalahan-permasalahan yang ada  di pondok pesantren, maka 

peneliti membatasi masalah hanya pada strategi  manajemen pendapatan dan 

belanja dalam meningkatkan keseimbangan keuangan pondok pesantren Ittihadul 

Muslimin Kecamatan Koto Gasib Kampung Pangkalan Pisang.  

 

C. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Strategi Manajemen Pendapatan dan belanja dalam 

meningkatkan Keseimbangan Keuangan Pondok Pesantren Ittihadul 

muslimin di Kecamatan Koto Gasib Kampung Pangkalan Pisang? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pendapatan dan belanja 

dalam Meningkatkan Keseimbangan Keuangan Pondok Pesantren Ittihadul 

Muslimin di Kecamatan Koto Gasib Kampug Pangkalan Pisang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Manajemen Pendapatan dan 

belanja dalam meningkatkan Keseimbangan Keuangan Pondok 

Pesantren Ittihadul muslimin di Kecamatan Koto Gasib Kampung 

Pangkaln Pisang? 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap 

pendapatan dan belanja dalam Meningkatkan Keseimbangan Keuangan 
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Pondok Pesantren Ittihadul muslimin di Kecamatan Koto Gasib 

Kampung Pangkalan Pisang? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang bagaimana Strategi Manajemen Pendapatan 

dan belanja dalam Meningkatkan Keseimbangan Keuangan Pondok 

Pesantren Ittihadul muslimin. 

b. Untuk menambah wawasan penulis mengetahui sumber pendapatan 

pesantren di kabupaten Siak. 

 

E. Kerangka Teoritis  

Menurut Philip Kotler strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan
4
. Sedangkan menurut Basu Swasta strategi 

adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Strategi 

didefinisikan sebagai suatu proses yang menentukan arah yang perlu dituju oleh 

organisasi untuk menenuhi misinya
5
. Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan 

atau strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, 

perlu dipikirkan tentang apa yang dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat 

mencapai sasaran yang dituju.  

Secara umum keseluruhan kegiatan manajemen dapat dikelompokkan atas 

manajemen operasi dan produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, 

dan  manajemen sumberdaya manusia. Pengelompokan ini didasarkan atas jenis  

fungsi manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi dan perusahaan. 

                                                             
4
 Philip Kotler, Marketing, (Jakarta: Erlangga, 1994), h.15 

5
 Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1999) h. 5.  
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Manajemen operasi dan produksi meliputi seluruh kegiatan sejak penentuan jenis 

barang atau jasa yang akan di buat hingga barang atau jasa itu sudah sedang 

digunakan oleh parapemakai.  

Manajemen keuangan meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut aliran 

keluar dan aliran masuk uang termasuk pendayagunaannya. Manajemen 

pemasaran meliputi seluruh kegiatan untuk menciptakan permintaan dan menjual 

barang dan jasa dipasar. Manajemen sumberdaya manusia meliputi seluruh 

kegiatan pendayagunaan tenaga kerja manusia mulai dari penentuan kebutuhan 

hingga pemberhentian mereka.  

Pengelompokan ini adalah pengelompokan yang sangat umum. Berbagai 

perusahaan besar bahkan menetapkan bagian yang terpisah untuk, misalnya 

penelitian dan pengembangan sehingga pada perusahaan tersebut terdapat 

manajemen penelitian dan pengembangan. Kemudian perusahaan – perusahaan 

berukuran kecil sering tidak berbuat pengelompokan yang resmi sehingga di 

dalam manajemen ada satu kelompok yaitu manajemen umum.  

Seluruh fungsi manajemen di atas tentu saja harus berjalan bersama –sama 

dan selaras sehingga semuanya secara bersama-sama akan membawa organisasi 

atau perusahaan ke arah tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Setiap fungsi 

tersebut bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tertentu di mana seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh fungsi akan mengarah pada pencapaian 

organisasi atau perusahaan.  

Tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi atau perusahaan 

ditentukan oleh bauran jumlah jenis kegiatan ini merupakan bagian dari siasat 

(strategi). Kemudian, karna membutuhkan perhatian kusus pada perusahaan besar 
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atau sebuah organisasi penentu bauran jumlah dan jenis kegiatan tersebut, atau 

penetuan siasat-siasat yang akan diberlakukan, dilakukan pada satu fungsi khusus 

yang disebut manajemen strategi ( strategi manajemen). 

 

F. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun yang menjadi 

lokasi dalam penelitian ini adalah adanya pondok pesantren Ittihadul 

Muslimin Kecamatan Koto Gasib Kampung Pangkalan Pisang. Alasan 

penulis mengambil lokasi ditempat ini karena di kabupaten siak memiliki 

banyak pondok pesantren sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana 

stategi pondok pesantren dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pondok pesantren ittihadul muslimin di 

Kecamatan Koto Gasib Kampung Pangkalan Pisang. Objek penelitian 

adalah Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Manajemen Pendapatan 

dan Belanja Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin.  

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelasdan lengkap yang akan diteliti 
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(bahan penelitian).
6
 Adapun yang menjadi populasi pada  penelitian ini 

berjumlah 22 orang merupakan guru yang mengajar di Pondok 

Pesantren Ittihadul Muslimin Kecamatan Koto Gasib Kampung 

Pangkalan pisang 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.
7
 Dalam penelitian ini 

metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan dan sampel tersebut tepat untuk 

mewakili jawaban responden.
8
 Adapun yang menjadi sampel pada 

penelitian ini merupakan guru Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin 

Kecamatan Koto Gasib Kampung Pangkalan Pisang sebanyak 3 (tiga) 

orang, di antaranya pimpinan pondok pesantren  bagian pendidikan 

dan administrasi 1(satu) orang, pimpinan pondok pesantren bagian unit 

usaha dan pengasuhan santri 1 (satu) orang, bendahara pondok 

pesantren 1(satu) orang.  

 

 

 

 

                                                             
6
 Ir. M. Iqbal Hasan,MM, Pokok-pokok Statistik 2,(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1999), h.84. 

7
 Ir. M. Iqbal Hasan,MM, Pokok-pokok Statistik 2,(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1999), h.84. 

8
 Muhammad, Metedologi Penelitian Ekonomi Islam, (Yogyakarta Rajawali 2008) 
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4. Sumber Data  

a. Data primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui 

observasi, wawancara,yang menjadi sumber dari data ini adalah 

pimpinan pondok pesantren dan bendahara pondok pesantren Ittihadul 

Muslimin Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib 

Kabupaten Siak.  

b. Data sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku diperpustakaan dan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut : 

a.  Observasi 

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung 

dilapangan untuk mendapatkan informasi yang nyata baik terhadap 

subjek maupun objek dalam penelitian. 

b.  Wawancara 

Wawancara adalah Tanya jawab secara langsung dengan 

narasumber yang terdiri dari ketua yayasan, ustad atau ustazah, serta  

yang terlibat menjadi anggota untuk memperoleh informasi sesuai 

dengan data yang diperlukan. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau pun yang 

berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Dokumen yang dimaksud didini adalah dokumen 

pribadi, dokumen resmi, foto-foto, rekaman kaset dan referensi-

referensi lain yang relevan dengan penelitian.  

6.  Teknik Analisis Data 

Metode analisa data yang penulis digunakan adalah metode yang 

sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka data yang 

penulis gunakan adalah data deskriptif, yaitu dimana setelah data 

terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif kemudian 

digambarkan dalam bentuk uraian. 

7.  Metode Penelitian 

a.  Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian 

dianalisa dandiuraikan secara khusus. 

b.  Induktif, yaitu penulis mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian 

dianalisis dan diuraikan secara umum. 

c.  Deskriptif, yaitu penulis mengungkapkan uraian atas fakta yang 

diambil dai lokasi penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini merupakan suatu kesatuan yang khusus yang tidak dapat 

dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Penelitian ini 
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terdiri dari lima bab, kemudian masing-masing bab diuraikan kepada beberapa 

unit dan sub unit yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya 

yaitu :  

BAB I  :  Pendahuluan, yang akan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian danSistematika Penulisan. 

BAB II  :  Gambaran umum tentang lokasi penelitian  

  Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum objek 

penelitian yang terdiri dari: Sejarah, letak geogrfis dan 

Demografis Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin Kecamatan 

Koto Gasib Kampung Pangkalan Pisang  

BAB III  :  Tinjauan Pustaka,yang akan terdiri dari : Pengertian strategi, 

manajemen, fungsi manajemen, pendapatan dan belanja   

BAB IV  :  PenyajianData, yang akan terdiri dari : Startegi manjemen 

pendapatan dan belanja dalam meningkatkan keseimbangan 

keuangan  pondok pesantren dan bagaimana tinjauan ekonomi 

Islam terhadap strategi manajemen pendapatan dan belanja 

dalam meningkatkan keseimbangan keuangan pondok pesantren 

Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten 

Siak.  

BAB V  :  Penutup, merupakan bagian akhir yang akan terdiri dari 

kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi penulis 

dalam penelitian. 


