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ABSTRAK 
 
Hurrotul Lailiyyah, 1620210175, Peran Koperasi dalam Meningkatkan 

Kompetensi Wirausaha Santri (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren At-

Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 

2019/2020). 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui perkembangan 

koperasi pondok pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak 

Kabupaten Demak. 2) Untuk mengetahui kegiatan wirausaha yang dilakukan 

di lingkup koperasi pondok pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan 

Demak Kabupaten Demak. 3) Dan untuk mengetahui peran Koperasi Pondok 

Pesantren At-Taslim dalam meningkatkan Kompetensi Wirausaha Santri. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. 

Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang diperoleh dari informan terkait dengan permasalahan 

penelitian yang bersumber dari manajer koperasi pondok pesantren At-Taslim, 

manajer unit usaha cabang koperasi pondok pesantren At-Taslim serta alumni 

dari pondok pesantren At-Taslim. Penelitian ini menggunakan obyek 

penelitian di koperasi pondok pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan 

Demak Kabupaten Demak. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa: 1) Perkembangan koperasi pondok 

pesantren At-Taslim terjadi pada tahun1996 setelah membuka unit usaha 

simpan pinjam yang berprinsip syari’ah yang menerapkan prinsip Nadzar 

Hibah dengan badan hukum Nomor: 1256/BH/KWK.11/XII/1995, setelah itu 

koperasi pondok pesantren At-Taslim bisa membuka unit usaha cabang 

perkembangan dari USP kopontren At-Taslim seperti: unit usaha perkayuan 

“Mu’awanah” dan unit usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU QIYA). 2) 

Kegiatan wirausaha di lingkup kopontren At-Taslim meliputi: USP kopontren 

At-Taslim di Desa Bintoro, unit usaha perkayuan “Mu’awanah” di Desa 

Karang Mlati dan unit usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU QIYA) di 

Desa Wonosalam. 3) Peran koperasi pondok pesantren At-Taslim dalam 

meningkatkan kompetensi wirausaha santri dengan bukti keberadaan koperasi 

mampu melatih kemampuan wirausaha santri selama santri bekerja di unit 

usaha koperasi pondok pesantren At-Taslim, sehingga santri sudah mampu 

memiliki keahlian dan mampu memberikan kontribusi bagi diri santri sendiri 

dan juga wirausaha di lingkup kopontren At-Taslim. 
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