
 

 

ABSTRAK 

SUKARI. Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren (Penelitian di Pondok 

Pesantren Al-Quran Asy syifa Cicalengka Kabupaten Bandung) 

 

Pondok pesantren Asy-Syifa merupakan pendidikan Islam Non formal 

yang bernaung di bawah pimpinan KH. Ujang Hidayat Cicalengka Bandung 

Pondok pesantren Asy-Syifa merupakan salah satu pondok pesantren salafiyah 

yang masih terus bertahan sampai saat ini, dan pesantren ini membahas secara 

khusus tentang Al-Qur’an, dan yang menjadi ciri khas pesantren ini adalah 

pengajian Qiraat Sab’ah. Pesantren ini tetap mempertahan kan tradisi nya sebagai 

pesantren salafiyah yang mungkin pesantren salafiyah sudah mulai di tinggalkan. 

Di samping pembelajaran khusus Al-Qu’ran, di pesantren ini juga mengkaji 

keilmuan islam lainnya, seperti tauhid, fiqh, nahwu, saraf, tafsir dan akhlak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar alamiah Pondok pesantren 

Al-Qur’an Asy-Syifa Cicalengka Bandung, mengetahui pengorganisasian, 

Perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan, dan pertanggunjawaban Manajemen 

pembiayaan Pondok pesantren Al-Qur’an Asy-Syifa Cicalengka Bandung. Selain 

itu juga untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat serta hasil yang telah 

dicapai dari pelaksanan Manajemen pembiayaan Pondok pesantren Al-Qur’an 

Asy-Syifa Cicalengka Bandung. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

teknik observasi, parsitipasi, wawancara, menyalin dokumentasi yang berkaitan 

dengan manajemen pembiayaan Pondok pesantren. Kemudian dilakukan analisis 

data, penafsiran data, dan uji absah data.Keabsahan data dilakukan dengan cara 

perpanjangan keikutsertaan di pesantren, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pemeriksaan teman sejawat, auditing oleh dosen pembimbing dan oleh pihak 

lembaga Pondok pesantren Al-Qur’an Asy-Syifa Cicalengka Bandung. 

Hasil penelitian ini yaitu adanya manajemen pembiayaan yang dilakukan 

oleh pihak Pondok pesantren yaitu Perencanaan pembiayaan pondok pesantren 

Al-Qur’an Asy-syifa bersifat centralistik, dikelola secara menyeluruh oleh  

Pemimpin pesantren dan dibantu oleh para ustadz dan bendahara santri. 

Pelaksanaan pembiayaan di pondok pesantren Al-Quran Asy-syifa terdiri dari 

Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran tersebut yaitu sebagai 

wujud dilaksanakannya program yang sudah tertuang dalam penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja pesantren. Evaluasi dan pertanggung jawaban pembiayaan 

pondok pesantren yaitu semua evaluasi atau pengawasan dilakukan langsung oleh 

pendiri pesantren dan Pengasuh Pesantren. 

Adapun faktor penunjang di pondok pesantren Al-Qur’an Asy-syifa 

Cicalengka Bandung adalah iuran dari para santri dan donatur tidak tetap yang 

menyumbangkan sebagian hartanya terhadap pesantren serta penanaman sifat 

kekeluargaan yang kuat antara pemimpin pesantren dan para santrinya. Sedangkan 

faktor penghambatnya adalah Pembiayaan pondok pesantren Asy syifa tidak ada 

bantuan dari pihak pemerintah melainkan pimpinan pondok pesantrenlah yang 

harus bertanggungjawab semuanya dan segala sesuatu mengenai pondok 

pesantren itu adalah tanggungjawab pimpinan pesantren itu sendiri. 


