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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Rizal, (2011). Meneliti tentang “Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi 

berbasis pesantren” ini menggunakan pendekatan antara pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif yang disebut sebagai mixed methodology adalah penelitian yang 

menggunakan beberapa pendekatan, metode dan teknik yang sama. Darix 

penelitian ini didapatkan bahwa, model pembinaan kemandirian tersebut 

melibatkan beberapa pihak yaitu para ustadz dan para santri dalam ekonomi 

(agrobisnis). Tapi sebelum para  santri dilibatkan mereka biasa akan diberi 

pelatihan terlebih dahulu sehingga ketika terjun langsung mereka tahu harus 

melakukan apa, aktivitas pelatihan agrobisnis ditangani oleh lembaga yang 

disebut Pusat Pelatihan Pertanian & Pedesaan Swadaya (P4S). Model 

pemberdayaan xekonomi masyarakat sekitar pesantren yang dilakukan oleh Al-

Ittifaq dilakukan dengan pola kemitraan dengan kelompok tani dan DKM melalui 

sebuah lembaga yang disebut Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat 

(LM3) xAl-Ittifaq. x   

Rimbawan, (2012). Dalam penelitian yang  berjudul “Pesantren dan 

Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungal 

Krian Sidoarjo Jawa Timur” ini menggunakan a). Critical discrimination 

(pembatasan kritis dari bahan keterangan), b). Penentuan generality dan system 

(penentuan prinsip-prinsip umum dan system), c). Empirical verification 

(pengujian dalam kenyataan). Dari penelitan tersebut diharapkan dapat 
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mendapatkan informasi dan gambaran usaha ekonomi dan pemberdayaan 

masyarakat melalui usaha berbasis ekonomi jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif. Diharapkan dengan ini dapat memberikan fakta 

tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Dari penelitian tersebut diharapkkan 

para pengajar dan para santri dapat terus menerapakan dan memberdayakan usaha 

ekonomi sehingga bisa sama-sama dapat mengidentifikasi dan melakukan 

pemetaan sehingga ekonomi pesantren dapat maju.  

Reginald, (2014). Melakukan penelitian yang berjudul “Kewirausahaan 

sosial pada Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan”. Dalam penelitian ini 

menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi penelitian studi 

kasus.  Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulannya adalah  

diperoleh simpulan bahwa Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan menerapkan 

kewirausahaan sosial yaitu dengan melakukan beberapa perubahan seperti 

pembentukan lembaga wirausaha sosial milik internal seperti Kopontren Sidogiri, 

Pustaka Sidogiri dan Buletin Sidogiri maupun lembaga milik eksternal seperti 

BMT Maslahah, BMT UGT Sidogiri, BPRS UMMU Sidogiri dan Koperasi Agro 

Sidogiri yang didirikan oleh civil society Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan.x 

Selain itu Pondok pesantren Sidogiri juga melakukan beasiswa kepada santri yang 

membutuhkan, asuransi kesehatan serta bagi hasil dari SHU (Sisa Hasil Usaha). 

Mereka juga memberikan pembelajaran tentang Kewirausahaan yang bermaksud 

berguna bagi mereka dikemudian hari.  

Tirta, (2017) Dalam penelitian ini yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi 

Pesantren Melalui Pengembagan Daya Lokal” yang menggunakan metode 

observasi yaitu berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomen-
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fenome yang yang akan diselidiki. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh 

hasil tentang kondisi pesantren, serta bagaimana dengan kondisi dan 

perkembangan pesantren. Selain itu juga meneliti berkaitan dengan perkembangan 

ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren juga menjadi objek dalam 

penelitian ini. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Pondok pesantren, 

sebagai “institusi budaya” yang terlahir dari prakarsa serta insiatif (tokoh) 

masyarakat yang memiliki sifat otonom karena sejak awal berdirinya pondok 

pesantren adalah suatu potensi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, pondok pesatren dituntut untuk melakukan perubahan yang dapat 

mengoptimalkan potensi yang ada. Khususnya, dalam hal pemberdayaan yang 

terjadi dimasyarakat melalui ekonomi yaitu dengan cara : pendidikan yang berupa 

pelatihan yang diperuntukkan bagi ustadz dan para santri, mengikuti seminar, 

lokakarya, forum-forum diskusi dan lomba karya ilmiah sehingga kualitas dari 

sumber daya manusia juga akan mengalami peningkatan.  

B. Landasan Teori 

1. Pemberdayaan   

a. Pengertianx Pemberdayaan   

Pemberdayaan secara intelektual berasal dari kata “power” yang berarti 

kekuasaaan dan keberdayaan. Sedangkanx secara etimologi berasal dari kata 

“daya” yang memiliki arti upaya, usaha, akal, kemampuan. Jadi pemberdayaan 

sendirix adalah upaya dalam membangun daya (masyarakat) dengan memberikan 

dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya 

dan berusaha untuk mengembangkannya. (Istikomah, 2018) 



7 
 

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menunaikan 

kebutuhan yang diinginkan suatu individu, kelompok dan masyarakat sehingga 

dapat memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi 

mereka. Kata pemberdayaan sendiri mengadung arti yaitu memperbaiki hidup 

atau mensejahtrakan masyarakat.  

Definisi konsep pemberdayaan masyarakat adalah proses persiapan 

masyarakat dengan berbagai sumber daya yang ada, peluangan kesempatan, 

pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan diri masyarakat di 

dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi 

kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. (Kartika, 2017) 

2. Ekonomi Pesantren  

A. Pengertianx Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunanix yaitu “Oikos” yang berartix 

rumah, tempat tinggal atau lingkungan hidup. Sedangkanx kata “Nomos” yang 

berarti aturan, norma-norma atau ilmu. Jadix bisa dikatakan ekonomi adalahx 

suatu ilmu yang mengatur suatu rumah tangga, tempat tinggal atau lingkungan 

hidup.x Selain itu ekonomi dapat berarti pengetahuan tentang peristiwa dan 

persoalan yangx terkait dengan usaha manusiax baik secara perorangan (pribadi), 

kelompokx (kelaurga, suku bangsa dan organisasi) dalam memenuhix suatu 

kebutuhan yang tidak memiliki batas atau tidak terbatas sedangkan dihadapkan 

dengan sumber yang terbatas. (Abdul, 2009)  

Berdasarkan  definisi tentang ekonomi di atas,x  dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi adalah suatu ilmu yang memperlajari tentang usaha manusia dalam 
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mengatur rumah tangga, tempat tinggal dan lingkungan hidup dalam memenuhi 

lingkungan hidup. Jadi tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses 

yang memiliki tujuan. Proses tersebut adalah suatu kegiatan untuk memperkuat 

ekonomi masyarakat yang lemah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam 

kehidupan sosial.   

B. Pengertian Pondok pesantren  

Pondok Pesaantren yang terdiri dari dua kata berasal dari kata “Pondok” 

dan “Pesantren”. Kata Pondok sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu “Funduq” 

berarti tempat penginapan atau juga bisa disebut sebagai asrama. Kemudian kata 

Pesantren berasal dari bahasa Tamil, dari kata santri, diimbuhin awalan pe- dan 

akhiran –an yang memiliki arti para penuntut ilmu.  

Pondok pesantren adalah lingkungan masyarakat yang memiliki ciri khas 

tertentu dan memiliki niai kehidupan yang positif, karena sebagai lembaga 

pendidikan berbasis agama Islam. Di Pondok pesantren sendiri kehidupannya 

bersama dan saling membaur antara santri, kyai, ustadz dan pengurus pesantren.  

Dan sama-sama saling melengkapi dan menjalan kebiasaan-kebiasaan yang baik. 

Dan sistem pendidikan sendiri di Pondok pesantren dikenakan biaya (Zulhimma, 

2013). Biaya sendiri setiap Pondok pesantren berbeda-beda  biasanya tergantung 

dengan kualitas pendidikan yang diberikan dan fasilitas apa saja yang akan 

didapatkan. Tetapi ada juga Pondok pesantren yang mudah dijangkau oleh seluruh 

kalangan masyarakat.  
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Pondok pesantren didirikan dalam rangka pembagian tugas mu’minin untuk 

iqomatuddin, sebagaimana yang disebutkan dalam al- Qur‟an surat at-Taubah 

ayat 122: (“Surat At-Taubah Ayat 122 | Tafsirq.com,” n.d.)   

۞ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كَافَّةً ۚ فَلَْوََل نَفََر ِمْن كُل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي 

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَّ ُهْم يَْحذَُرونَ   xالد ِ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu  pergi semuanyax (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama  dan untuk memberi peringatanx 

kepada  kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya” 

Menurut (Zulhimma, 2013) tujuan dibentuknya Pondok pesantren adalah: 

1. Mencetak ulama yang menguasai ilmu –ilmu agama. Dalam hal ini 

Allah SWT berfirman dalam surat At-taubah ayat 122 : 

۞ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّةً ۚ فَلَْوََل نَفََر ِمْن كُل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي  

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَ ُرونَ   xالد ِ

”Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapax tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka xitu dapat menjaga dirinya. 
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Dalam ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya umatnya berpikir dan berkayar 

sesuai dengan ajaran Islam.  

2. Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama. Para santrix 

ketika mereka sudah lulus dari Pondok pesantren diharapkan mereka 

akan selalu menajalankan syariat agama secara baik dan 

mengembangkan peradapan dengan perspektif Islam.  

3. Mendidik agar objek memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan 

terbentuknya masyarakat beragama (Faisal, 1995) 

Tujuan pesantren dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Tujuan Khusus, mempersiap santri menjadi orang yang alim paham 

akan tentang agama sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengamalkannya.  

b. Tujuan Umum, yaitu membimbing untuk  menjadi berkepribadian 

Islam yang sanggup mejadi muballigh Islam dalam masyarakat.  

C. Ekonomi Pesantren 

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam 

mengatur tempat tinggalx atau lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidup yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang 

terbatasx dan lingkungan yang dimaksud disini adalah Pondok pesatren.  

1) Tujuan yang ingin dicapai di dalam pemberdayaan yang ada di dalam 

Pondok Pesantren. 

a) Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan santri 

dan masyarat.  
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b) Menumbuh kembangkan sentra unit usaha yang berdaya saing 

tinggi.  

c) Membentuk Lembaga Ekonomi Mikro berbasis nilai Islam.  

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi di 

Pesantren 

a. Doktrin Keagamaan 

Agama merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh setiap 

manusia. Agama adalah petunjuk bagi manusia, baik dalam masalah yang 

berkaitan dengan dunia maupun masalah ibadah terhadap Tuhan. Dalam 

segi muamalah agama – agama telah megatur umatnya dalam 

berhubungan antar sesama manusia, baik berhubungan dengan bidang  

pemerintah, hukum, kemasyarakatan, bahkan berhubungan dengan 

masalah-masalah ekonomi yang ada. Pada bidang ekonomi, para ilmuan 

mencoba melihat hubungan mendalam antara agama dengan ekonomi. 

Salah satu pokok penelitian yang dicari adalah keterkaitan apa agama 

terhadap semangat ekonomi.  

Penelitian dari Kenneth Boulding dalam (Mohamaad, 2015), 

tentang kaitannya agama dengan semangat ekonomi, ia menemukan 

adanya pengaruh agama kristen prostestan terhadap semangat ekonomi,  

hal tersebut memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi maupun 

sejarah,  bahkan pengaruh agama tersebut lebih besar terhadap pemikiran 

ekonomi. Karena agama mempengaruhi seseorang dalam mengambil 

keputusan mengenai ekonomi baik dalam membentukan kelembagaan 

ekonomi maupun terhadap  praktek-praktek ekonomi. 
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Melihat contoh diatas dapat dilihat bahwa nilai-nilai etika dalam 

agama memiliki pengaruh terhadap peran semagat ekonomi. Sedangkan di 

dalam Islam sendiri masalah perekonomian masuk dalam masalah didunia 

(muamalah)  dan memiliki  beban yang besar dalam agama, tidak hanya 

sebagai pendukung  sebagaimana anggapan umum selama ini.   

Islam sendiri mengajarkan keseimbangan kehidupan antara dunia 

dan akhirat.  Islam mengajarkan etika kehidupan dalam memperoleh harta 

tetapi tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang lain, menjaga hak-

hak asasi orang lain, seperti tidak serakah, tidak merampas hak milik 

orang lain, tidak zalim dan tidak merugikan orang lain. (Azizy, 2004)     

Masalah ekonomi dalam pandagan Islam tidak dipandang melalui 

sudut kapitalis yang dimana dalam kapitalis sendiri, dimana setiap 

individu diberikan kebebasan serta hak dalam mengembangkan usahanya 

secara individu. Tidak juga dari sudut pandang  komunis, yang di dalam 

sistem komunis sendiri ingin menghapuskan semua hak milik individu dan 

menjadikan hak milik negara yang dimana negara menjadikan mereka 

sebagai budak ekonomi. Tetapi dalam Islam sendiri membolehkan sikap 

mementingkan diri sendiri tanpa membiarkan kepentingannya merusak 

kepentingan masyarakat. (Mohamaad, 2015) 

Meningkatkan perekonomian dalam Islam perlu diberikan motivasi 

untuk terus bekerja keras dan memiliki etos kerja yang tinggi. Karena 

dalam Islam mengajarkan dan menyuruh umatnya untuk meraih 

kesuksesan secara material maupun spiritual. Hal itu sudah terlihat dari 

rukun Islam yang dimiliki, karena dalam rukun Islam sendiri mencakup 
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secara material maupun spiritual contoh terletak pada rukun Islam haji 

dimana hal itu harus cukup secara material maka dari itu saat kita 

memenuhi material secara tidak langsung kita berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan secara spiritual.  

Al-Qur’an sendiri sudah menjelaskan pentingnya untuk bekerja 

keras dan memikirkan ekonomi. Dalam Q.S Al – Qashash : 77  

ْنيَا ۖ  ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ ۖ َوََل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ

َ ََل يُِحبُّ  ُ إِلَْيَك ۖ َوََل تَْبغِ اْلفََساَد فِي اْْلَْرِض ۖ إِنَّ َّللاَّ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ

 xاْلُمْفِسِدينَ 

 

“Danxcarilah pada apa yang telah dianugerahkanxAllah 

kepadamux (kebahagiaan) negerixakhirat, dan janganlahxkamu 

melupakan bahagianmux darix(kenikmatan) duniawi dan 

berbuatxbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telahxberbuat baik, kepadamu, danxjanganlah kamu 

berbuatxkerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukaixorang-orang yang berbua xkerusakan”. 

TafsirxAyat  : “Danxcarilah pahala negeri akhirat pada apaxyang 

Allah berikanxkepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan 

ketaatanxkepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Danxjanganlahxkamu 

lupakanxbagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senangxdi dunia ini 

dengan hal-halxyang halal, tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah 

kepadaxorang-orang dengan memberikanxsedekah, sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamuxdengan (memberikan)xharta yang banyak. 
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Dan janganlah kamuxmencari apa yangxdiharamkan oleh Allah berupa 

tindakan berbuatxkerusakan di muka bumi danxpenganiayaan terhadap 

kaummu. Sesungguhnya Allahxtidak menyukai orang-

orangxyangxberbuat kerusakan dan Dia akan membalas merekaxatas amal 

perbuatan burukxmereka. (“Surat Al-Qashash Ayat 77 Arab, Latin, 

TerjemahanxArti Bahasa Indonesia,x” n.d.) 

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan pentingnya berekonomi bagi 

umatnya, tetapi tidak  boleh melupakan hal-hal dasar yang telah diajarkan 

dalam Islam seperti :  tidak serakah, tidak merampas hak milik orang lain, 

tidak zalim dan tidak merugikan orang lain. Dalam memperoleh harta 

harus tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang lain dan menjaga 

hak-hak asasi orang lain.   

b.  Santri  

Peranan santri dalam pemberdayaan ekonomi sendiri cukup menarik untuk 

dibahas karena pada dasarnya santri sendiri disibukkan dengan kegiatan pondok, 

seperti belajar atau kegiatan ekstra. Tapi sebenarnya santri memiliki peran dalam 

ekonomi. Pada pesantren biasanya santri dibekali keterampilan atau keahlian 

dalam bidang ekonomi seperti koperasi, kerajinan atau perdagangan. Biasa hal itu 

disediakan oleh pihak pesantren supaya dapat membekali para santrinya dengan 

banyak skill keahlian supaya bisa menyiapkan metal mereka ketika para santri 

nanti keluar dari lingkungan Pondok pesantren.  

Untuk membangung  pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren 

setidaknya harus memenuhi persyaratan : (1) Kegiatan harus terarah dan 

menguntungkan untuk pesantren dan masyarakat sekitar, (2) Pelaksanaannya 
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dilakukan oleh pesantren dan masyarak sendiri, (3) Dilakukan kegiatan bersama 

untuk menghindari akibat yang disebabkan oleh individu yang kurang bisa 

mengelola dengan baik, unit-unit usaha dilakukan oleh para santri. (4) 

Menggerakan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling membantu dan ikut serta 

dalam kegiatan. (Mohamaad, 2015)   

Pendidikan wirausaha bukanlah hal baru di pesantren karena hal yang bisa 

diambil dari pembelajaran itu adalah tentang etos kerja. Hal seperti itu sangat 

penting bagi pesantren sendiri. Akan tetapi pengusaan dalam wirausaha sendiri 

masih belum baik sehingga harus ada bimbingan dan langkah-langkah. Ditakutkan 

jika mencari jalan sendiri dalam memulai usaha tanpa ada pembekalan ilmu 

ilmiah maka semua hanya akan berdasarkan pada intuisi saja.  Dalam diri santri 

sudah ditanamkan untuk mengubah kehidupan masyarakat baik dibidang 

pertanian, kelautan, produksi, pasar, pasar modal, koperasi dan usaha kecil.  
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