
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Potensi keberadaan institusi pondok pesantren yang tersebar di hampir 

seluruh wilayah Indonesia, terus berkembang dan telah teruji kontribusinya dalam 

sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pesantren merupakan institusi 

pendidikan tertua dan dianggap produk budaya Indonesia yang indigenous. 

Sejak dasarwarsa 1970-an pesantren pengalami perkembangan signifikan, dilihat 

dari sisi kuantitas dan perubahan sistem pendidikan yang dijalankan. Pesantren 

mengalami perkembangan kuantitas luar biasa, baik di wilayah rural (pedesaan), 

sub-urban (pinggiran kota), maupun urban (perkotaan).  

Pendataan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 

2010-2011 yang dituangkan dalam situs web mereka menyebutkan bahwa terdapat 

sejumlah 27.218 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi 

Pondok Pesantren terbesar berada di Pulau Jawa, yang berjumlah 78,9% dari 

jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Berdasarkan tipologi Pondok 

Pesantren, terdapat sebanyak 13.446 (49,4%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 

3.064 (11,3%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 10.708 (39,3%) sebagai Pondok 

Pesantren Kombinasi di Indonesia. Jumlah santri Pondok Pesantren secara 

keseluruhan adalah 3.642.738 orang santri, terdiri dari 1.895.580 orang (52,0%) 

santri laki-laki, dan 1.747.158 orang (48,0%) santri perempuan. Pulau Jawa 

merupakan konsentrasi pesantren di Indonesia, dengan jumlah santri 70,47% dari 

total santri secara nasional. Lebih lanjut, dilihat dari jumlah santri, Jawa Timur 
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memberikan kontribusi 34,16% terhadap total santri di Indonesia, dan 48,47% 

terhadap total santri di pesantren Pulau Jawa. Data ini menunjukkan bahwa Jawa 

Timur merupakan konsentrasi pesantren di Indonesia, sehingga dengan demikian 

juga memiliki potensi yang besar sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah 

dan studi ekonomi Islam (http://depag.go.id, diakses

Peran pesantren di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan 

agen perubahan, tentu tidak berlebihan, karena misi mulia pesantren adalah 

memberikan kemashlahatan umat, sehingga menjadi konsekuensi bagi pesantren 

untuk menjawab tuntutan perubahan yang ada di masyarakat sekitarnya. Namun 

demikian, dalam menjalankan peran tersebut, pesantren dituntut melakukan 

kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya selaku institusi 

pendidikan, keagamaan dan sosial (Zubaedi, 2007:21). Kondisi ini menjadi beban 

bagi pesantren,  karena dalam menjalankan peran tersebut, juga dituntut 

melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam lingkungan internalnya sendiri. 

Pesantren membenahi kelemahannya diantaranya dengan menerapkan manajemen 

 Agustus 2011) 

Menurut Suhartini dalam Faozan (2006) Pondok pesantren dengan 

berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung 

pada tiga fungsi utama 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 mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat 

(agent of development). Pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat 

dalam proses perubahan sosial (social change) di tengah perubahan yang terjadi, 

sehingga pesantren juga berperan sebagai agen perubahan.  
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pendidikan, apalagi sesuai tuntutan modernisasi setiap lembaga pendidikan 

termasuk pesantren harus bertumpu pada masyarakat.  

Pembaruan pesantren dilakukan dalam upaya refungsionalisasi pesantren 

agar peran dan sumbangsihnya sebagai pelaku pembangunan masyarakat 

dilakukan secara nyata. Pada konteks ini, lembaga pesantren menempatkan diri 

sebagai institusi dinamisator dan katalisator pembangunan masyarakat yang bukan 

hanya di bidang keagamaan, namun juga di bidang ekonomi. Open and Karcher 

dalam Zubaedi (2007:24), mengkategorikan tumbuhnya minat pesantren untuk 

mengembangkan program kemasyarakatan menjadi dua, yaitu: 1. program 

kemasyarakatan yang tumbuh dan dikembangkan inisiatif pihak pesantren sendiri, 

dan 2. program kemasyarakatan yang dikembangkan atas suatu kerjasama dengan 

pihak luar. Upaya pengembangan masyarakat (community development) yang 

dilakukan pesantren mencakup tiga aktifitas penting. Pertama, berupaya 

membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dan 

memihak kepada masyarakat tertindas (dhu’afa’) dalam rangka memfasilitasi 

mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya 

untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, ia 

menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat pesantren perlu 

menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan pengembangan 

mereka sendiri, menjadi pelaksana utama sendiri, melakukan evaluasi dan 

menindaklanjuti sendiri dan menikmati hasilnya. Ketiga, pesantren mendidik dan 

menciptakan pengetahuan. Keempat, pesantren memelopori cara mendekati 

masalah secara benar sehingga masyarakat mengetahui kebutuhan riilnya.  

Menurut Azra (1994:44) upaya inovasi yang perlu dilakukan pesantren 
sebagai konsekuensi dalam merespon terhadap tuntutan modernisasi 
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setidak-tidaknya meliputi empat hal. Pertama, pembaruan substansi atau 
isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subyek-subyek umum dan 
vocational. Kedua, pembaruan metodologi seperti sistem klasikal atau 
penjenjangan. Ketiga, pembaruan kelembagaan seperti kepemimpinan 
pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan. Keempat, pembaruan fungsi 
dari semula hanya fungsi pendidikan dikembangkan sehingga juga 
mencakup fungsi sosial ekonomi. 
 
Masing-masing inovasi yang disampaikan Azra merupakan bentk upaya 

yang dilakukan oleh pesantren dalam merespon modernisasi. Pembaruan 

pesantren sesuai dengan tuntutan pembangunan maka perlu diarahkan untuk 

refungsionalisasi pesantren sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan 

masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan posisi dan kedudukannya yang khas, 

pesantren diharapkan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada 

masyarakat itu sendiri (people centered development) dan sekaligus sebagai pusat 

pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (value-oriented 

development) (Azra, 1994:73). 

Pembaruan yang dilakukan oleh pesantren dalam merspon modernisasi 

ternyata memiliki dampak perluasan orientasi. Terdapat tiga faktor yang diduga 

mendorong sebuah pesantren  melakukan pergeseran atau perluasan orientasi dan 

bidang garapan dari semula sebagai pendidikan keagamaan menjadi lembaga yang 

berinisiatif untuk memperbaiki dan memerhatikan problem sosial di sekitarnya. 

Tiga faktor itu adalah ketokohan dan kepemimpinan seorang kiai yang 

mengarahkan, dukungan para kolega juga ditunjang kemauan komunitas sebuah 

pesantren dan segala kalangan yang terlibat untuk mau berubah (Zubaedi, 

2007:84). Secara sosiologis, keinginan untuk mengubah cara pandang maupun 

nilai sesuai prinsip bahwa tak ada masyarakat yang berhenti (stagnant) pada satu 

titik tertentu sepanjang masa. Selain pandangan sosiologis adapula pandangan 
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Sumber: Departemen Agama RI (2002), diolah  

 

secara teoritis yang menyebutkan perubahan nilai dan pengembangan masyarakat 

di sebuah komunitas pesantren dapat dipengaruhi beberapa faktor determinan 

seperti tension (ketegangan) internal pengasuh, tuntutan modernisasi, kontak 

dengan budaya luar, perkembangan iptek, munculnya sikap terbuka, toleransi dan 

lain-lain. 

Beberapa peran pesantren dalam pengembangan masyarakat dapat dilihat 

dari diversifikasi bidang garapan pesantren, yang semula fokus pada pendidikan 

Islam, diperluas menjadi bidang lainnya, meliputi usaha ekonomi, klinik dan 

sosial. Beragam jenis usaha yang dijalankan pesantren, akan tetapi jika dilihat dari 

ukurannya, usaha-usaha pesantren termasuk dalam kategori usaha kecil menengah 

(UKM). Departemen Agama tahun 2002, menyebutkan 8.289 Unit Usaha 

Ekonomi, Klinik dan Sosial seperti tercantum pada Tabel 1.1 berikut ini.  

Tabel 1.1. 
DATA PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA UNIT USAHA 

EKONOMI, KLINIK DAN SOSIAL TAHUN 2002 

Bidang usaha 

Nasional Jawa Timur 

Jumlah 
(Unit) 

% thd 
total 

nasional 

Jumlah 
(Unit) 

% thd 
total 
Jawa 
Timur 

% Jawa 
Timur 
thd 
Nasional 

Agribisnis: 
1. Pertanian (Buah, Padi, Palawija, Sawit, 

Jamur, Rempah, Sayur, Singkong) 
2. Pupuk 
3. Peternakan (Sapi, Kambing, Unggas, Ikan 

Tawar, Ikan Laut, Tambak, Jangkrik, Ulat 
Belut) 

2.097 25,3 640 24,4 30,5 

Kelautan 42 0,5 10 0,4 23,8 
Koperasi (Simpan Pinjam, Barang) 1.412 17,0 461 17,6 32,6 
Industri kecil: (Anyaman, Batik, Alat Olah 
Raga, Konveksi, Tenun, Gerabah, Makanan, 
Sapu, Ukiran, Tukang, Batubara, Sepatu) 

1.727 20,8 606 23,1 35,1 

Sosial (Panti asuhan, Panti Jompo, Panti Anak 
Jalanan) 2.845 34,3 856 32,6 30,1 

Klinik Kesehatan 166 2,0 50 1,9 30,1 
Total  8.289 100 2.623 100 31,6 
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Tabel 1.1 di halaman 5 memperlihatkan bahwa selain menjadi institusi 

pendidikan, pesantren juga melaksanakan kegiatan sosial, yaitu mengelola panti 

asuhan, panti jompo, dan panti anak jalanan. Unit kegiatan ini, bahkan memilki 

porsi terbesar, yaitu 34,3% secara nasional dan 32,6% untuk pesantren di Jawa 

Timur. Lembaga panti sosial yang berorientasi murni sosial ini, tentu akan 

menambah beban pendanaan bagi pesantren, sehingga tak dapat dielakkan lagi 

pesantren akan berusaha lebih keras untuk mencari solusi masalah ini. Masalah 

keterbatasan dana, sudah disadari menjadi salah satu masalah yang dihadapi 

pesantren, lebih-lebih pesantren juga menanggung kegiatan sosial. Dalam 

mengahadapi masalah ini, pesantren mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang 

bertujuan mencari sumber pendanaan dan menjaga kemandirian pesantren. Tabel 

1.1 di halaman 5 menunjukkan secara nasional terdapat 5.278 unit usaha ekonomi 

atau 64% dari total unit usaha diluar pendidikan, sosial, dan klinik, meliputi usaha 

agribisnis (25,3%), kelautan (0,5%), koperasi (17,0%), dan industri kecil (20,8%).  

Proporsi yang hampir sama juga terdapat di Jawa Timur, yaitu terdapat 

1.717 unit usaha ekonomi atau 65,5% dari total unit usaha diluar pendidikan, 

sosial, dan klinik, meliputi usaha agribisnis 24,4%, kelautan 0,4%, koperasi 

17,6%, dan industri kecil 23,1%. Lebih lanjut, dilihat dari jumlah unit usaha 

ekonomi yang dikelolanya, pesantren di Jawa Timur tampak memberikan 

kontribusi 32,5% terhadap nasional, yang terdistribusi pada usaha agribisnis 

30,5%, sektor kelautan 23,8%, sektor koperasi 32,6%, dan dari sektor industri 

kecil sebesar 35,1%. Hal ini wajar, karena Jawa Timur merupakan pusat sebaran 

pesantren di Indonesia, yang mencapai 31,6% dari semua pesantren di tanah air. 
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Posisi pesantren sebagai institusi independen dan mandiri, dengan kiai 

sebagai tokoh sentralnya, merupakan ciri khas yang menjadi kekuatannya, tetapi 

pada saat yang sama juga membatasi ruang gerak pesantren dalam berinteraksi 

dengan kekuatan-kekuatan lain. Kemandirian memang menjadi ciri khas 

pesantren, karena sejak kelahirannya, pesantren tumbuh dan berkembang di 

masyarakat sebagai bentuk pendidikan keagamaan Islam yang pendanaannya 

bersifat swadaya. Kemandirian pesantren, bukan hanya dalam hal pemenuhan 

kebutuhan pendanaan, tetapi juga dalam sistem pembelajaran yang diterapkan. 

Kemandirian ini dipertahankan, agar pesantren tidak mudah terperangkap oleh 

tarik-menarik kepentingan, yang berpotensi mengganggu independensi pesantren, 

yang lebih lanjut berpotensi mengerosi kepercayaan masyarakat.  

Konsekuensi dari pendanaan yang bersifat swadaya, kendala yang 

dihadapi pesantren adalah keterbatasan dana yang digunakan untuk operasional 

dan pengembangannya. Memang tidak semua pesantren mengalami problem  ini, 

terutama bagi pesantren modern dan telah berhasil mengembangankan usaha 

mandiri. Namun demikian, umumnya pesantren menghadapi problem ini. Sumber 

pendanaan pesantren dapat diklasifikasikan menjadi sumbangan santri, donasi 

umat (termasuk wakaf), sumbangan pendiri/pengurus, dan sumber lainnya 

(Faozan, 2008:22). 

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan pesantren dalam upaya 

mengatasi keterbatasan dana dan mempertahankan kemandirian adalah 

mendirikan usaha (bisnis) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Melalui 

keuntungan usaha inilah, keterbatasan dana yang dihadapi dapat dikurangi. 

Beberapa pesantren yang telah berhasil dalam menjalankan usaha mandiri antara 
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lain Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Gontor, dan Pesantren Darut Tauhid 

Bandung. Pendirian usaha bisnis yang dikelola pesantren ini, selain menjadi solusi 

untuk diversifikasi sumber dana, juga untuk menumbuhkan dan ruang aktualisasi 

pengurus dan para santri dalam berwirausaha. Tujuan dari usaha yang didirikan 

pesantren ini, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan untuk kepentingan 

pesantren sendiri, misalnya adalah mengatasi keterbatasan dana, tetapi juga ikut 

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat, seperti kemiskinan, 

keterbelakangan, dan kebodohan, yang notabene masih melekat pada umat Islam. 

Pesantren semakin menyadari pentingnya mendakwahkan Islam melalui perbuatan 

nyata (da’wah bil-hal), yaitu dengan amalan-amalan usaha yang langsung 

memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memerangi kemiskinan, 

keterbelakangan, dan kebodohan. Keterbelakangan adalah sikap yang masih perlu  

penambahan wawasan dalam hal elektronik dan perangkat-perangkat lunak, 

sedangkan kebodohan adalah kurangnya wawasan keilmuan, baik ilmu nash dan 

ilmu yang lain. 

Fakta menarik usaha ekonomi pesantren adalah perkembangan unit usaha 

koperasi pondok pesantren (kopontren). Untuk kasus Jawa Timur, dari sisi 

jumlah, kopontren berkembang cukup signifikan selama periode 2002-2009. Data 

Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur tahun 2009 melaporkan 

terdapat 1.462 kopontren, yang berarti terdapat kenaikan 1.001 unit koperasi atau 

217% dari tahun 2002. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, 661 kopontren atau 45% 

berstatus tidak aktif, yang ditunjukkan oleh tidak terlaksananya Rapat Anggota 

Tahunan (RAT). Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja kopontren tidak 

semestinya, atau bahkan hanya tinggal nama saja, artinya aktivitas dalam 
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pemberdayaan anggota tidak jalan. Kegiatan operasional koperasi yang 

seharusnya menyejahterakan anggotanya, tetapi justru faktanya anggota 

koppontren bekerja ada yang tidak diberi upah. 

Fakta bahwa unit usaha kopontren banyak yang tidak berkinerja baik, 

tidak dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan usaha ekonomi yang dikelola 

pesantren gagal. Beberapa pesantren telah berhasil mengembangkan usaha 

ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pendapatan untuk membantu 

pendanaan internal pesantren maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

setidaknya bagi para karyawannya. Dapat disebutkan beberapa contoh pesantren 

yang berhasil dalam menjalankan usaha ekonomi, antara lain: Pesantren Sidogiri-

Sukorejo Pasuruan, yang berhasil mengembangkan BMT-UGT dan usaha air 

minum dalam kemasan (AMDK) (http://jurnal.diskopjatim.go.id, 29-April-2008), 

Pesantren Ash-Shiddiqiyah asuhan KH Noer Muhammad Iskandar SQ, yang 

memulai usaha supermarket, dan berkembang pada usaha bengkel, air isi ulang, 

toko material, restoran, dan kargo (Republika Online, 28 Juli 2006), dan Pesantren 

Maslahul Huda Pati asuhan KH. Sahal Mahfudz, yang berhasil melakukan 

pemberdayaan masyarakat melalui LSM yang didirikan dan mengembangkan 

BPR konvensional yang kemudian beralih ke BPR Syariah (Zubaedi, 2007:24). 

Masih banyak contoh-contoh lain, pesantren yang sukses dalam mengelola usaha 

ekonomi, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai institusi pendidikan agama Islam. 

Studi tentang pesantren telah banyak dilakukan, terutama dalam bidang 

kajian sosial, politik, keagamaan, dan kependidikan. Tema-tema dari studi 

tersebut antara lain: pengembangan masyarakat berbasis pesantren dan kontribusi 

fiqih sosial terhadap perubahan nilai-nilai pesantren (Zubaedi, 2007:12), pesantren 
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sebagai alternatif pengembangan lingkungan hidup (Ghazali, 2008), 

kepemimpinan kyai dalam tradisi keilmuan antara pesantren salafi dengan 

pesantren khalafi, perubahan peran kepemimpinan kiai dalam perpolitikan, 

eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan, serta sistem pendidikan 

pesantren. Studi-studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan belum ada yang 

memfokuskan pada kajian manajemen usaha ekonomi yang dikelola pesantren 

sebagai fenomena yang baru muncul pada dekade 2000-an. 

Bersamaan dengan semakin berkembangnya penerapan ekonomi syariah 

di Indonesia, kemunculan bisnis yang dikelola pesantren ini menarik diteliti, 

dengan pemikiran: 

1. Pesantren merupakan modal sosial bangsa Indonesia yang memiliki sejarah 

panjang dalam perkembangan dinamika pembangunan masyarakat Indonesia. 

2. Kecenderungan pesantren melakukan inovasi-inovasi untuk menjamin 

kelangsungan hidup dengan mendirikan usaha ekonomi, tanpa mengabaikan 

fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan Islam. 

3. Jumlah dan kepercayaan masyarakat pada pesantren yang tinggi, keberadaan 

bisnis yang dikelola pesantren berpotensi mempercepat akselerasi 

penerimaan dan penerapan ekonomi Islami di Indonesia. 

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, keberadaan bisnis yang 

dikelola pesantren dengan motif memperoleh keuntungan menjadi fenomena yang 

menarik diteliti secara seksama. Hal ini juga terkait dengan kedudukan pesantren 

di tengah-tengah masyarakat, terutama di perdesaan yang berpotensi ikut 

memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Dikaitkan dengan posisi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, studi 

ini dilandasi asumsi dasar bahwa pesantren dalam menjalankan usaha bisnis yang 

dimilikinya akan dikelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Oleh 

karena itu, studi ini menggunakan perspektif ekonomi Islam atau manajemen 

Islami dalam mengamati praktek pengelolaan bisnis oleh pesantren.  

Bisnis pesantren umumnya berskala mikro, kecil dan menengah, tidak 

dapat menghindarkan diri dari situasi persaingan, karena lingkungan dimana 

usaha itu berada terdapat usaha-usaha sejenis yang melayani pasar yang sama. 

Oleh karena itu, bisnis yang dikelola pesantren juga harus memiliki daya saing 

agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Studi Sakai dan 

Marijan (2009) mengenai BMT di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menemukan 

bahwa salah satu penyebab kegagalan BMT yang dikelola pesantren adalah 

masalah manajemen usaha yang belum profesional. Kesimpulan tersebut 

diindikasikan oleh tidak adanya rencana bisnis yang jelas, tidak ada penilaian atas 

risiko yang cukup atas dana yang dipinjamkan ke nasabah, dan pemilihan manajer 

yang lebih didasari pertimbangan kedekatan hubungan keluarga. Temuan menarik 

lain studi Sakai dan Marijan (2009) adalah fakta bahwa BMT yang ada di Jawa 

Tengah dan Yogyakarta relatif lebih maju dan berkembang daripada BMT di Jawa 

Timur, padahal Jawa Timur dikenal sebagai pusat pesantren di Indonesia, 

sehingga dapat diharapkan menjadi pusat perkembangan kegiatan ekonomi 

berbasis syariah. 

Studi empirik sebelumnya yang meneliti usaha ekonomi umat Islam 

mengindikasikan berbagai faktor penyebab kurang berkembangnya bisnis yang 

dikelola pengusaha muslim. Faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya sumber 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI DAN KOMPENSASI FINANSIAL  
TERHADAP KOMITMEN DAN ETOS KERJA ISLAMI SERTA KINERJA KARYAWAN 
PADA UNIT USAHA DI PONDOK PESANTREN JAWA TIMUR

ARI PRASETYO



daya manusia, kelembagaan, dan net-working (Faozan, 2006:12); kurangnya 

keterampilan dan pengalaman dalam berusaha (Harsono dan Santoso, 2006:7); 

manajemen yang kurang profesional (Sakai dan Marijan, 2009); dan lemahnya 

etos kerja (Asry, 2008:18).  

Studi empirik tentang sumber daya manusia (SDM) yang telah dilakukan 

juga dilanjutkan oleh beberapa peneliti yang juga membahas hal yang sama, 

lemahnya SDM dalam bisnis yang dikelola pesantren, bukan hanya dalam hal 

tingkat pendidikan akademiknya, tetapi juga pengetahuan dan ketrampilan, serta 

etos kerjanya. Lebih lanjut, lemahnya SDM bukan hanya pada sisi karyawan 

operasional, tetapi juga pada level pengelola (Sakai dan Marijan, 2009). 

Kelemahan SDM pengelola, jelas akan berdampak pada ketrampilan manajerial 

dalam mengelola usaha, tak terkecuali mengelola SDM. Kebangkitan kesadaran 

umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk ber-muamalah secara islami, telah 

diikuti oleh pengkajian mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam 

praktek manajemen SDM (Tayeb, 1997).  

Studi tentang dampak praktek Manajemen Sumber Daya Islami 

membuktikan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku positif karyawan, meliputi 

terhadap kepuasan kerja dan keadilan organisasional (Hasyim, 2008), adapula 

studi yang membahas tentang reduksi intensi turnover (Hashim, 2008), selain 

kedua studi tersebut ada studi komitmen karyawan pada organisasi (Rahman dan 

Shahid, 2011; Azmi, 2010). Studi lainnya yang menggunakan perspektif 

konvensional, juga menemukan hasil yang sama, antara lain Shahnawaz dan Juyal 

(2006) menemukan bahwa komitmen yang tinggi dalam praktek Manajemen 

Sumber Daya Insani berpengaruh terhadap komitmen karyawan pada organisasi. 
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Pada level analisis unit bisnis, praktek MSDM juga ditemukan berpengaruh 

positif terhadap kinerja operasional (Ahmad 2003), kinerja manufaktur (Jayaram, 

Droge, and  Vickery, 1999), kinerja bisnis, turnover, produktivitas dan kinerja 

keuangan (Abdullah, 2009). Berdasarkan studi-studi tersebut menunjukkan bahwa 

praktek manajemen sumber daya Insani (MSDI) menjadi faktor yang menentukan 

kinerja, baik pada level individu maupun level organisasi. Pada studi ini, praktek 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) akan difokuskan pada praktek 

kepemimpinan dan kebijakan kompensasi yang diterapkan oleh manajemen usaha 

bisnis yang dikelola pesantren. 

Kepemimpinan dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan 

keberhasilan bisnis. Kepemimpinan berkaitan dengan mengelola orang-orang, dan 

menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses manajemen (Agil, 2007). Seorang 

pemimpin seharusnya mengedepankan prinsip amanah. Prinsip ini merupakan 

salah satu sikap Rosululloh SAW yang menjadi teladan umatnya, yaitu dapat 

dipercaya mengemban tugas ketika dipercaya. Firman Allah SWT dalam surah An 

Nisaa’ ayat 58 dengan tegas menyebutkan bahwa amanah yang diemban harus 

benar-benar disampaikan pada yang berhak. “Sesungguhnya Allah menyuruh 

kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…. (QS An 

Nisaa’:58)”. Sehingga kopontren juga bertanggung jawab memberikan 

kompensasi kepada karyawan jika kinerjanya dinilai baik. 

Lebih lanjut, aspek kompensasi kepada karyawan juga menjadi isu 

krusial dalam pengelolaan bisnis. Kompensasi berkaitan dengan usaha pencapaian 

kesejahteraan pegawai. Islam telah mengatur hubungan kerja antara karyawan 
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dengan majikan atau perusahaan, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

karyawan. 

Dalam perspektif Islam, tujuan kompensasi adalah sebagai bentuk 

penghargaan atas kinerja yang dikontribusikan dan sebagai cara untuk memotivasi 

karyawan agar menjalankan tugas secara efisien (Hashim, 2008:12), yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip, adanya kontrak, kelayakan upah, pembayaran 

tepat waktu, ragam bentuk kompensasi (bukan hanya uang), dan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak.  

Berbagai studi di kalangan perusahaan muslim, mengindikasikan etos 

kerja yang rendah masih menjadi faktor penghambat kemajuan usaha. padahal 

Islam telah mengajarkan umat Islam bekerja keras dan bersungguh-sungguh 

dalam setiap menjalankan pekerjaan, baik yang berposisi sebagai pemilik, 

pimpinan maupun bawahan. Lemahnya etos kerja dalam masyarakat muslim ini, 

disebabkan pemahaman agama terutama yang berhubungan dengan mencari 

rezeki, dipengaruhi nilai-nilai tradisi dan tipe paham keagamaan yang kurang 

mendukung usaha mencari kehidupan sejahtera di dunia (Asry, 2008). Menurut 

Tasmara (2005:12), beberapa nilai tradisi yang menghambat etos kerja umat Islam 

antara lain: masih kuatnya khurofat dan takhayul; jargon alon-alon asal kelakon; 

sikap fatalistis;  serta anggapan bahwa kerja kasar itu hina.   

Etos kerja sebagai pengejawahantahan norma-norma ideal yang diyakini 

kebenarannya oleh kelompok masyarakat dinilai berperan penting dalam 

kemajuan masyarakat tersebut, sehingga dalam studi ini penting pula diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam usaha ekonomi yang dikelola 

pesantren. Secara teoritik, etos kerja kelompok masyarakat berakar dari dua 
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sumber, yaitu sumber pemikiran manusia, seperti budaya dan sumber non 

pemikiran manusia, yaitu agama (Nadjib, 2006:3). Agama telah diidentifikasi 

menjadi sumber etos kerja yang penting yang mendorong kemajuan masyarakat, 

seperti tesis Weber (1958) mengenai etika Protestan, yang dinilai sebagai 

pendorong kebangkitan kapitalisme di zaman modern, terutama di dunia barat. 

Menurut Weber kerja keras merupakan bentuk pengabdian pada agama, sehingga 

menjadi kewajiban pemeluk Protestan untuk bekerja keras mencapai 

kemakmuran. Berdasarkan tesis Weber ini, simpulan yang kurang tepat 

dialamatkan kepada umat Islam, yang karena secara umum berada dalam kondisi 

ketidakmakmuran, maka dikatakan Islam tidak memiliki etos kerja. Identifikasi ini 

tentu tidak tepat, karena Islam dengan tegas memerintahkan agar umatnya bekerja 

keras mencari rezeki di dunia, seperti Firman Allah: 






 

fa-i UdzaaU quUdhUiyati al Ushsh Ual UaaUtu faintasyiruu fii al-ar UdhUi waibtaghuu min faUdhUli 
all UaaUhi wauUdz Ukuruu all UaaUha katsiiran la'allakum tuflihuuna 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung” (QS Al-Jummuah:10). 

 
Namun demikian, meskipun Islam mengajarkan agar umatnya bekerja 

keras dalam mencari rezeki Allah, dalam implementasinya belum tentu umat 

Islam mampu melaksanakannya. Pada bisnis yang dikelola pesantren, yang mana 

para pengelola memiliki latar belakang keagamaan yang baik, maka penting untuk 

diketahui apakah etos kerja Islam dapat dijalankan dalam usaha tersebut. Jika etos 
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kerja Islam diterapkan dengan baik, maka dapat diduga bahwa kinerja usaha yang 

dikelola pesantren juga akan baik. 

Berdasarkan kondisi empirik pengelolaan usaha ekonomi oleh pesantren 

dan dikaitkan dengan potensi usaha tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, maka perlu dilakukan studi secara mendalam untuk lebih mengenali 

dan memahaminya. Pesantren yang dikenal sebagai pusat pendidikan, pengkajian 

dan pengkaderan pribadi-pribadi muslim yang taat dan tangguh, diharapkan 

mampu mempraktekkan nilai-nilai Islam ketika menjalankan bisnis, termasuk 

dalam praktek kepemimpinan dan kompensasi berbasis nilai-nilai Islam serta 

menginternalisasikan pada semua karyawan yang dipekerjakannya. 

Kepemimpinan Islami, kompensasi finansial, dan etos kerja merupakan variabel-

variabel yang berpotensi dalam mendorong keberhasilan bisnis yang dikelola 

pondok pesantren, melalui terbentuknya komitmen karyawan terhadap organisasi 

yang memperkerjakannya, sehingga karyawan termotivasi bekerja sungguh-

sungguh dan berkinerja baik. Studi ini ingin mendalami bagaimana etos kerja 

dalam bisnis yang dikelola pesantren dalam bingkai perspektif Islam. Pada level 

individual, beberapa studi menemukan bahwa etos kerja Islam merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi sikap dan perilaku bekerja, seperti kepuasan kerja, 

penerimaan pada perubahan, keterlibatan kerja, dan komitmen karyawan pada 

organisasi (Asry, 2008). Temuan studi pada level individual ini mengindikasikan 

bahwa etos kerja Islam memiliki potensi sebagai faktor yang mempengaruhi 

kinerja usaha ekonomi yang dikelola pesantren. Berdasarkan temuan studi 

sebelumnya, diketahui bahwa praktek kepemimpinan, kompensasi, dan etos kerja 

Islam berdampak positif terhadap komitmen karyawan, yang selanjutnya 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI DAN KOMPENSASI FINANSIAL  
TERHADAP KOMITMEN DAN ETOS KERJA ISLAMI SERTA KINERJA KARYAWAN 
PADA UNIT USAHA DI PONDOK PESANTREN JAWA TIMUR

ARI PRASETYO



berpengaruh positif terhadap kinerja. Apakah temuan-temuan tersebut juga terjadi 

pada konteks karyawan pada usaha yang dikelola pondok pesantren akan 

dibuktikan dalam penelitian ini, maka untuk itu penelitian ini diberi judul 

Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Kompensasi Finansial Terhadap 

Komitmen dan Etos Kerja Islami serta Kinerja Karyawan pada Unit Usaha 

di Pondok Pesantren Jawa Timur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian empirik dan teoritik rumusan masalah dalam studi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan islami berpengaruh terhadap etos kerja Islami pada unit 

usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 

2. Apakah kepemimpinan islami berpengaruh terhadap komitmen pegawai pada 

unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 

3. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap etos kerja islami pada unit 

usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 

4. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap komitmen pegawai pada 

unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 

5. Apakah etos kerja islami berpengaruh terhadap komitmen pegawai pada unit 

usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 

6. Apakah etos kerja islami berpengaruh  terhadap kinerja pegawai pada unit 

usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 

7. Apakah komitmen karyawan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada unit 

usaha di pondok pesantren Jawa Timur? 
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8. Bagaimana implementasi kepemimpinan Islami pada unit usaha di pondok 

pesantren Jawa Timur menurut tuntunan  Al Quran surat Al Mukminun ayat 8-

11 ? 

9. Bagaimana implementasi kompensasi Islami pada unit usaha di pondok 

pesantren Jawa Timur menurut tuntunan  Al Quran surat An Najm ayat 39-40 

dan surat Al Ahqaaf ayat 19 ? 

1.3. Tujuan Studi 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan Studi ini  adalah sebagai 

berikut : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan islami terhadap etos kerja 

islami pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan islami terhadap komitmen 

pegawai pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi finansial terhadap etos kerja 

islami pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi finansial terhadap komitmen 

pegawai pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh etos kerja Islami terhadap komitmen 

pegawai pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 

6. Menguji dan menganalisis pengaruh etos kerja islami terhadap kinerja pegawai 

pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 

7. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen pegawai terhadap kinerja 

pegawai pada unit usaha di pondok pesantren Jawa Timur. 
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8. Mengkaji dan menganalisis implementasi kepemimpinan Islami pada unit 

usaha di pondok pesantren Jawa Timur menurut tuntunan  Al Quran surat Al 

Mukminun ayat 8-11 

9. Mengkaji dan menganalisis implementasi kompensasi Islami pada unit usaha di 

pondok pesantren Jawa Timur menurut tuntunan  Al Quran surat An Najm ayat 

39-40 dan surat Al Ahqaaf ayat 19. 

1.4. Manfaat Studi 

Hasil dari Studi ini diharapkan memberikan manfaat teoritik dan praktis 

sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan Ilmu Manajemen 

Islami, terutama peran sumber daya insani, praktek manajemen dan etos 

kerja Islam dalam menjelaskan kinerja usaha yang berafiliasi dengan 

pesantren dan dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan. 

2. Memberikan kontribusi teoritik mengenai faktor-faktor yang membentuk 

etos kerja Islam, dalam hal ini adalah kompetensi sumber daya insani dan 

praktek manajemen. Telaah ini dipandang penting, jika dikaitkan dengan 

pemahaman bahwa etos kerja dapat bersifat milik kolektif atau menjadi ciri 

sebuah perusahaan, maka bagaimana kondisi sumber daya insani dan praktek 

manajemen dalam usaha ekonomi yang dikelola dalam komunitas yang 

memiliki tradisi pembelajaran agama Islam mampu mempengaruhi etos kerja 

dalam komunitas tersebut.  

3. Memberikan kontribusi dalam penerapan nilai-nilai Islam (Islamic values) 

dalam manajemen usaha, terutama dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

dalam perspekstif Islam. 
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4. Sebagai referensi untuk studi selanjutnya yang berkenaan dengan topik 

sumber daya insani, kepemimpinan Islami dan etos kerja Islam dalam 

menjelaskan kinerja usaha yang berafiliasi dengan pesantren dan dampaknya 

terhadap kesejahteraan karyawan. 
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