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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah mendasar  yang hingga kini menjadi tantangan terbesar

bangsa Indonesia adalah masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi

akan memberikan petumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Namun

demikian, Indonesia tengah menghadapi problem yang sangat kompleks dalam

masalah pembangunan ekonomi, yang berimplikasi pada munculnya kesenjangan

ekonomi di berbagai sektor. Hal ini disebabkan kerana pembangunan tidak

mampu menyerap potensi ekonomi masyarakat, termasuk angkatan kerja sebagai

kontributor bagi percepatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi tersebut.

Problem yang dimiliki bangsa Indonesia itu antara lain adalah

pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kesempatan tenaga kerja yang

merata, sementara angka produktif penduduk Indonesia tidak berbanding lurus

dengan besarnya jumlah peluang usaha dan investasi di Indonesia. Ditambah lagi

banyaknya peluang dan kesempatan investasi tersebut tidak banyak didukung oleh

kemampuan sumber daya manusia yang kualified. Akibatnya timbul kesenjangan

antara kebutuhan lapangan pekerjaaan dengan kesempatan pekerjaan yang

diberikan oleh pelaku usaha kepada angkatan kerja, yang pada akhirnya

menyebabkan dan timbulnya pengangguran.

Pola pikir yang diwujudkan dalam bentuk cita-cita menjadi pegawai

sebenarnya sudah terjadi di berbagai belahan dunia sejak puluhan tahun lalu. Max
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Gunther, seorang penulis buku motivasi, pernah mengkritik sistem pendidikan di

Amerika Serikat tahun 70-an yang katanya hanya akan melahirkan lulusan

“sanglarstik” yang artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu menjadi

pegawai  negeri atau pegawai swasta.1 Mereka kurang mau menciptakan lapangan

kerja sendiri. Bahkan untuk kasus di Indonesia, hal itu masih terjadi sampai

sekarang.

Masyarakat sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka

tidak diajar dan dirangsang untuk berusaha sendiri. Hal ini juga didukung oleh

lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya

menjadi orang gajian alias pegawai. Di sisi lain para orang tua kebanyakan tidak

memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha. Oleh karena itu, mereka

cenderung mendorong anak-anak mereka mencari pekerjaan atau menjadi

karyawan.

Pandangan tentang lebih enak menjadi karyawan di negeri ini memang

sudah lumrah, kalau tidak bisa dibilang salah kaprah.2 Rupanya cita-cita ini sudah

berlangsung lama terutama di Indonesia dengan berbagai sebab. Jadi, tidak

mengherankan jika setiap tahun jumlah orang menganggur semakin terus

bertambah sementara itu lapangan kerja semakin sempit.

Selain itu banyak pihak yang kurang yakin bahwa kewirausahaan dapat

diajarkan melalui upaya-upaya pendidikan. Mereka yang berpendapat semacam

ini bertitik tolak dari keyakinan bahwa kewirausahaan adalah suatu property

budaya dan sikap mental, oleh karena itu bersifat attitudinal dan behavioral.

1 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2006), hlm. 2
2 Sasmito, Semua Orang Bisa Jadi Pengusaha, (Jakarta: Hi-Fest Publishing, 2007), hlm.
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Seseorang menjadi wirausaha karena dari asalnya sudah demikian. Dengan kata

lain, ia menjadi wirausaha karena ia dibesarkan di lingkungan tertentu,

memperoleh nilai-nilai budaya tertentu pula dari kalangan terdekatnya semenjak

ia mampu menerima proses sosialisasi sebagai proses alamiah, khususnya dari

orang tuanya. Jadi, pendidikan formal (sebagai suatu proses intervensi terencana

dan terkendali yang kita kenal sehari-hari) untuk membentuk wirausaha, tidak

mereka yakini. Mereka hanya yakin pada proses alamiah itu3.

Kini sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan dan mencari terobosan

dengan menanamkan sedini mungkin nilai-nilai kewirausahaan, terutama bagi

kalangan terdidik. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan bagi banyak orang

diharapkan bisa menimbulkan jiwa kreativitas untuk berbisnis dan berwirausaha

sendiri dan tidak bergantung pada pencarian kerja yang semakin hari semakin

sempit dan ketat persaingannya. Kreativitas ini sangat dibutuhkan bagi orang yang

berjiwa kewirausahaan untuk menciptakan sebuah peluang kerja, tidak hanya bagi

dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Ini sesuai dengan keinginan Kantor

Menteri Koperasi dan UKM untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah

baru tahun 2020. Keinginan ini direspon positif oleh Ir. Aburizal Bakri bahwa

membangun UKM sama dengan membangun ekonomi Indonesia. Katakanlah satu

UKM mempekerjakan 5 orang, maka 20 juta UKM akan menyerap lebih dari 100

juta tenaga kerja. Hal ini tidak bisa dilakukan perusahaan besar4.

3 Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi
Kepribadian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. x.

4 Heflin Frinces, Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis (Yogyakarta: Darussalam, 2004),
hlm. 4.
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Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam hal pendidikan kewirausahaan

(Interpreneurship), 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 digalakkan pada era 90-an. Namun demikian, kita patut bersyukur karena

hasilnya dewasa ini sudah mulai berdiri sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga

yang memang berorientasi untuk menjadikan peserta didiknya sebagai calon

pengusaha unggul setelah pendidikan.5

Salah satu lembaga yang concern terhadap kewirausahaan adalah Pondok

Pesantren. Dibanding masa penjajahan, memang orientasi Pesantren mengalami

pergeseran yang cukup jelas. Jika di masa penjajahan misi Pesantren

mendampingi perjuangan politik merebut kemerdekaan dan membebaskan

masyarakat dari belenggu tindakan tiranik, maka pada masa pembangunan ini, hal

itu telah digeser menuju orientasi ekonomi6.

Pondok Pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang diletakkan

padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi yang senantiasa diemban, yaitu:

Pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of

Excellence). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia

(Human Resource). Ketiga, sebagai lembaga yang memiliki kekuatan melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat (Agent of Development).

Salah satu Pesantren yang cukup mengembangkan sikap kemandirian

dengan cukup menonjol adalah Pondok Modern Al-Kautsar Jl. Hangtuah Ujung

5 Kasmir, Op. Cit, hlm. 5.
6 Mujamil Qomar, Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi

Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 5.
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Km. 6,5 Sail Tenanyan Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator

yang mengarah pada terciptanya kemandirian; misalnya dalam pengembangan

sistem pendidikan pesantren, ia berani tampil beda dengan cara konsisten

membina akhlak dan ekonomi di mana semua unit usaha yang ada di pesantren

tersebut dijalankan oleh santri sendiri. Sehingga ia memiliki kekhasan sendiri dan

bersifat independen. Pondok Modern al-Kautsar adalah salah satu Pondok

Pesantren yang diindikasikan telah memiliki sitem pendidikan pesantren yang

menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan (yang memadai, terstruktur dan tertata

secara sistematik) baik dilihat dari substansinya maupun strateginya.

Penulis menilai, program pemberdayaan pesantren ini cukup penting untuk

diteliti, mengingat dampak positif yang bisa dihasilkan bagi pemberdayaan

ekonomi di masa  mendatang. Pemberdayaan tersebut bermakna sebagai upaya

sadar yang dilakukan secara sistematik oleh Pondok Modern Al-Kautsar dalam

mengenalkan, memupuk, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai

kewirausahaan. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema ini

menjadi sebuah skripsi dengan judul: “IMPLIKASI PENGELOLAAN USAHA

DAGANG PONDOK PESANTREN TERHADAP JIWA

KEWIRAUSAHAAN ALUMNI SANTRI MENURUT PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern al-Kautsar

Jl. Hangtuah Ujung KM. 6,5 Sail Tenayan Raya Pekanbaru).”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan kupasan yang lebih valid dan mendalam tentang inti

permasalahan, maka pembahasan dalam skripsi ini lebih difokuskan kepada
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“Implikasi Pengelolaan Usaha Dagang Pondok Pesantren Terhadap Jiwa

Kewirausahaan Alumni Santri Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan

yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan usaha dagang Pondok Modern al-Kautsar?

2. Bagaimana implikasi pengelolaan usaha dagang Pondok Modern Al-Kautsar

terhadap jiwa kewirausahaaan alumni santri menurut perspektif ekonomi

Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui realitas pengelolaan usaha dagang Pondok Modern Al-

Kautsar Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui implikasi pengelolaan usaha dagang Pondok Pesantren

terhadap jiwa kewirausahaan alumni santri Pondok Modern al-Kautsar

Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang Pondok

Pesantern khususnya Pondok Modern Al-Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km.

6,5 Sail Tenayan Raya Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui bagaimana para santri mengelola usaha dagang Pondok

Modern Al-Kautsar Pekanbaru.
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c. Untuk mengetahui implikasi yang terdapat dalam pengelolaan usaha

dagang Pondok Modern al-Kautsar Pekanbaru terhadap jiwa kewirausahaan

alumni santri menurut perspektif ekonomi Islam.

d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Syariah pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Pondok

Modern Al-Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km. 6,5 Sail Tenayan Raya Pekanbaru.

Penulis mengambil penelitian di lokasi ini karena belum seorangpun mahasiswa/i

yang meneliti aktivitas ekonomi berupa pengelolaan usaha dagang yang berlokasi

di Pondok Modern al-Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km. 6,5 Sail Tenayan Raya

Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah alumni santri Pondok Modern al-

Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km. 6,5 Sail Tenayan Raya Pekanbaru. Sedangkan

objek dalam penelitian ini adalah Implikasi Pengelolaan Usaha Dagang Pondok

Pesantren Terhadap Jiwa Kewirausahaan Alumni Santri Menurut Perspektif

Ekonomi Islam.
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3. Validasi Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran

baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas7. Dalam penelitian ini,

yang penulis jadikan sebagai populasi adalah seluruh alumni santri Pondok

Modern al-Kautsar Pekanbaru dari angkatan 2009 sampai dengan angkatan

2014 yang berjumlah 186 orang yang terdiri dari angkatan 2009 berjumlah

41 orang, angkatan 2010 berjumlah 32 orang, angkatan 2011 berjumlah 24

orang, angkatan 2012 berjumlah 22 orang, angkatan 2013 berjumlah 35

orang dan angkatan 2014 berjumlah 32 orang.

b. Sampel

Pada penelitian ini, penulis menetapkan sampel sebesar 15% atau

sebanyak 28 orang dari total populasi dengan menggunakan purposive

sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya8.

4. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dan dikumpulkan

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

7 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), hlm. 42

8 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 179.
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bersangkutan yang memerlukannya9. Data-data ini diambil langsung dari

Pondok Modern al-Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km. 6,5 Sail Tenayan

Raya Pekanbaru dan alumni santri.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek

penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau

data laporan yang telah tersedia10.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan

beberapa metode dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung

pada objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan

sesungguhnya di lapangan.

b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.

c. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada

alumni santri Pondok Modern al-Kuatsar selaku responden penelitian guna

mendapatkan data-data Implikasi Pengelolaan Usaha Dagang Pondok

Pesantren Terhadap Jiwa Wirausaha Alumni Santri.

d. Dokumentasi yaitu meminta data yang sudah didokumentasikan oleh usaha

dagang Pondok al-Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km. 6,5 Sail Tenayan Raya

Pekanbaru untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.

9 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Bogor,
Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

10 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),  hlm. 92.
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e. Penelitian kepustakaan yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan

permasalahan penelitian baik yang didapat dari buku-buku, hasil-hasil seminar

yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

6. Analisa Data

Dalam metode analisa data yang digunakan dalam metode penelitian ini

adalah metode yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu bertujuan untuk

mengetahui tanggapan responden mengenai indikator yang dibuat terkait dengan

jiwa kewirausahaan menurut perspektif ekonomi Islam alumni santri Pondok

Modern al-Kautsar Pekanbaru.

Untuk mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel. Kemudian variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item  instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa

kata-kata antara lain:

a. Sangat baik.

b. Baik.

c. Tidak baik.
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d. Sangat tidak baik11.

Setiap pernyataan mempunyai empat alternatif jawaban, dengan bobot

alternatif jawaban sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1

2. Alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 2

3. Alternatif jawaban setuju diberi skor 3

4. Alternatif jawaban sangat  setuju diberi skor 4

Perhitungan untuk mengetahui skor kriterium dapat dilakukan dengan

menggunakan rumus:

Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah
Range Skor

Berdasarka data yang ada, dapat diperoleh:

Skor Tertinggi = 4 x 14 x 26 = 1.456

Skor Terendah = 1 x 14 x 26 = 364

Sehingga range untuk hasil survey:

Range = 1456 – 364 = 273
4

11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2014), hlm. 93
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Skala pembobotan diperoleh sebagai berikut:

1. Skor dari 364 sampai sampai dengan 637 menunjukkan pencapaian

sanagat rendah.

2. Skor dari 637 sampai dengan 910 menunjukkan pencapaian rendah.

3. Skor dari 910 sampai dengan 1183 menunjukkan pencapaian tinggi.

4. Skor dari 1183 sampai dengan 1456 menunjukkan pencapaian sangat

tinggi.

Sangat Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi

364 637 910 1183 1456

7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data, maka data tersebut penulis bahas dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan

penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan

menyimpulkan fakta-fakta secara khusus kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif yaitu penulisan yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
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F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada

beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai

hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

Dalam bab pertama ini penulis menguraikan antara lain mencakup Latar

Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian yang menggambarkan

permasalahan yang diteliti dan di mana tempat terjadinya masalah dijelaskan pada

bab berikutnya.

Dalam bab kedua ini berisi tentang gambaran umum Pondok Modern al-

Kautsar Jl. Hangtuah Ujung Km. 6,5 Sail Tenayan Raya Pekanbaru yaitu sejarah

berdiri Pondok Modern al-Kautsar, jiwa pondok, status lembaga, visi misi dan

tujuan, sistem pendidikan, identitas sekolah/madrasah, dan keadaan guru dan siswa

Pondok Modern al-Kautsar Pekanbaru.

Dalam bab ketiga ini penulis memaparkan tentang pembahasan umum

mengenai kewirausahaan (interpreneurship), jiwa kewirausahaan menurut

perspektif ekonomi Islam dan yang bersangkutan dengan itu.

Dalam bab keempat ini penulis menjelasksan bagaimana pengelolaan usaha

dagang Pondok Pesantren Modern al-Kautsar serta bagaimana implikasinya

terhadap jiwa wirausaha alumni santri menurut perspektif ekonomi islam. Setelah

peneliti mengolah data yang didapat dari lapangan berdasarkan  teori yang telah

dipelajari, peneliti dapat menyimpulkan hasil data yang telah diolah yang

dijelaskan pada bab berikutnya.
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Pada bab kelima ini berisi penutup, dimana dalam penutup ini berisi

tentang kesimpulan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang penulis

angkat dan berisi saran sekaligus merupakan bab terakhir dari penulisan tugas

akhir ini.


