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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh 

masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik 

dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Keluarga merupakan 

miniatur masyarakat terkecil sehingga tidak ada umat tanpa keluarga. Dilihat 

dari  pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi 

bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak 

mendapat lingkup perhatian yang begitu signifikan.
1
 Keluarga menurut 

konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. 

Namun, bukan untuk menggabungkan antara sembarangan pria dan 

sembarangan wanita dalam wadah komunisme kehewanan, melainkan untuk 

mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga atau 

rumah tangga.
2
 Allah SWT berfirman: 

                    

                      

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu 

rasa kasih dan sayang. (QS. Ar-Rum (30) : 21)
3
 

Di dalam surat lainnya yaitu surat Al-Baqarah disebutkan bahwa di 

antara istri dan suami merupakan pasangan yang saling melengkapi antara 

satu dan lainnya. 

                                                             
1
 Al-jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim, Membangun Keluarga 

Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah, (Jakarta: Amzah 2013 ), h. 3 
2
 Ibid, h.9 
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Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka.(QS Al-Baqarah (2) :187)
4
 

Setiap pasangan dalam rumah tangga mengharapkan suatu kondisi yang 

ideal di dalamnya, sakinah mawaddah wa rahmah. Saling menyayangi dan 

mengasihi, saling menunaikan hak dan kewajiban sehingga keluarga 

bahagia.
5
 Untuk mewujudkan keluarga bahagia, dalam sebuah rumah tangga 

biasanya ada peran-peran yang dilekatkan pada para anggotanya. Seperti 

seorang laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang 

perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut biasanya 

muncul karena ada pembagian tugas di antara mereka di dalam rumah 

tangga
6
. Kebanyakan dari masyarakat menempatkan seorang laki-laki sebagai 

subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan perempuan 

lebih ditempatkan sebagai objek. Hal ini tampak, misalnya pada posisi laki-

laki subyek yang menikahi dan perempuan sebagai objek yang dinikahi, 

mahar menjadikan laki-laki subyek pemberi mahar, sementara perempuan 

sebagai objek penerima mahar, dan seterusnya
7
.  

Meskipun demikian, di era globalisasi saat ini pandangan seperti itu 

mulai memudar dan ada suatu kecenderungan mulai berubahnya peranan 

kaum perempuan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Di kota masalah 

keluarga pada masa kini memasuki tahap perubahan dari masyarakat yang 

agraris  menjadi masyarakat indrustrialis, jadi keluarga mengalami perubahan 

atau perkembangan peran
8
,
 

misalnya perkembangan peran perempuan. 

                                                             
4  ibid 
5
 Subhan, Arief, Dkk, Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan, 

(Jakarta: PT Gramendia Pustaka Utama, 2003),  h.37 
6 Munti, Ratna Batara. Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga. (Lembaga Kajian 

Agama dan Gender: Jakarta.1999), h.17 
7
 Op.cit, h.10  

8
 TO, Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indah, 1999) h. 

89-90 
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Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan, karena hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Banyak dunia usaha yang tidak hanya memerlukan tenaga kerja pria, 

melainkan tenaga kerja wanita juga sangat diperlukan sehingga 

kesempatan untuk bekerja semakin banyak bagi kaum perempuan. 

2. Banyaknya usaha yang dilakukan pemerintah melalui pusat 

pemberdayaan masyarakat yang mendorong kaum perempuan untuk 

berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi keluarga maupun 

Bangsa dan Negara. 

3. Di saat kepala keluarga terpaksa menganggur, kebutuhan keluarga dan 

pendidikan anak tidak mungkin harus terhenti. Hal ini membuat kaum 

perempuan harus memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan 

finansial keluarga. 

Pekanbaru merupakan salah satu Kota besar di Indonesia, disamping itu 

Pekanbaru adalah salah satu wilayah yang sedang berkembang yang di tandai 

dengan berkembangnya daerah-daerah dalam tempo waktu yang cepat. 

Keadaan ini di iringi dengan lajunya pertumbuhan penduduk, dan terbukanya 

peluang pekerjaan. Akibat pertumbuhan penduduk dan juga meningkatnya 

peluang kerja, maka akan meningkat pula tuntutan terhadap berbagai 

kebutuhan hidup yang sulit dicapai. Meningkatnya kebutuhan hidup maka 

sebuah rumah tangga harus memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada 

untuk berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Sumber daya 

ekonomi dalam keluarga adalah semua anggota keluarga yang berusia 

produktif, sehat jasmani dan rohani. Sebagai salah satu sumber daya ekonomi 

dalam keluarga seorang perempuan (istri) dituntut berkontribusi dalam 

menggerahkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya guna menunjang 

peningkatan pendapatan keluarga, terutama bekerja di sektor informal. 

Keterlibatan kaum perempuan (istri) dalam menopang ekonomi 

keluarga tidak hanya terjadi baru-baru ini bahkan di praktek kehidupan istri-

istri rasul dan para sahabat yang bisa di pakai sebagai referensi dan guidelines 

untuk mengembangkan diri dalam berkiprah di ruang-ruang publik, seperti 
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pendidikan, bisnis, kepemimpinan, politik dan seterusnya. Kerangka normatif 

itu misalnya  dapat di rujuk pada Khadijah (istri Nabi) yang di kenal sebagai 

wirausahawan  perempuan yang dapat menopang perjuangan Nabi pada misi 

awal kerasulannya, baik secara moral, spiritual maupun finansial. Sementara 

„Aisyah selalu dikenang dalam sejarahnya sebagai istri Nabi yang bekerja 

menenun bulu domba. Istri Nabi yang lain seperti Zaynab binti Jahsyi malah 

aktif bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Selain istri-istri Nabi istri para 

sahabat juga ada yang berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

misalnya, Raitah, Istri sahabat Nabi „Abdullah bin Mas‟ud juga sangat aktif 

bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencuki 

kebutuhan keluarga. Al-syifa, seorang guru perempuan yang pandai mengajar 

dan menulis, di tugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang 

menangani pasar di Madinah.
9
 

Semua contoh di atas menjadi pijakan menuju ruang-ruang publik baru 

dimana perempuan bisa berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga. Belakangan ini isu-isu tentang peran perempuan ramai disebut 

sebagai isu-isu jender, isu jender dalam Islam yakni tahap penegasan 

kedudukan perempuan di tengah laki-laki, penegasan ruang gerak, hak-hak 

perempuan dan penegasan peranan perempuan dalam pembangunan. 

Fakta di lapangan membuktikan sering kali kaum perempuan menjadi 

penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada 

keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari 

kaum perempuan yang berpartisipasi dalam membantu suami mencari nafkah 

tambahan bagi keluarga. Diantaranya, wanita yang di masa lajangnya sudah 

bekerja nampaknya akan terus bekerja meskipun sudah menikah, keinginan 

untuk meningkatkan finansial keluarga dan memiliki keinginan untuk tidak 

bergantung pada suami apabila kelak suami meninggal di usia muda, ia masih 

bisa mandiri
10

.  

                                                             
9 Subhan, Arief, Dkk, Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan, 

(Jakarta: PT Gramendia Pustaka Utama, 2003), h. 9  
10

 Faridl, Miftah, Tak Goyah Di Terpa Badai Gejolak Rumah Tangga, ( Jakarta : Gema 

Insan, 2006), h.38  
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Kelurahan Tuah Karya merupakan sebuah Kelurahan yang berada di 

Ibu Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 65.778 jiwa. jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 34.048, jumlah penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 31.730 dan jumlah KK yaitu 12.679  

berdasarkan data penduduk Tahun 2017. Dilihat dari segi pekerjaan, 

masyarakat Kelurahan Tuah Karya memiliki bermacam-macam pekerjaan 

diantranya wiraswasta, PNS, TNI/POLRI, karyawan, buruh, pedagang, tenaga 

medis, dan lain sebagainya. Dalam segi pekerjaannya masyarakat Kelurahan 

Tuah Karya banyak melibatkan sumber daya ekonomi di dalam keluarganya 

guna menunjang peningkatan pendapatan keluarga, sumber daya ekonomi 

yang sering terlibat dalam pekerjaan yaitu kaum perempuan.  

Dalam observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 1 Maret 2017 

peneliti melihat sebahagian dari perempuan yang telah berkeluarga ikut serta 

bekerja dalam membantu suami guna meningkatkan pendapatan keluarga 

dengan bekerja di sektor informal, dan penulis juga menemukan masih ada 

sebahagian perempuan yang telah bekeluarga tidak memiliki pekerjaan atau 

memilih menjadi ibu rumah tangga saja dan pendapatan hanyalah pendapatan 

suami.  

Sebagaimana pernyataan Bapak Khoirudin melalui wawancara pada 

Senin 2 Maret 2017 jam 13:24, mengatakan bahwa “ada sebahagian 

perempuan yang telah bekeluarga memiliki pekerjaan seperti mengajar, 

wiraswasta, karyawan, berdagang. Ada juga sebahagian kaum perempuan 

yang telah bekeluarga tidak memiliki pekerjaan dengan alasan tidak memiliki 

pekerjaan yang cocok dan takut mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah 

tangga dan lebih memilih untuk mengurus rumah tangga, serta ada yang tidak 

bekerja karena suaminya sudah mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga 

sebagai kepala keluarga sekalian sebagai pencari nafkah”
11

. 

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh seorang ibu yang 

bernama Mira, “seorang istri itu tugasnya hanya mengurus keluarga, 

mengasuh anak, mengatur dan membersihkan rumah, menyiapkan keperluan 

                                                             
11

 Khoirudin, ketua RT 04, wawancara, Tuah Karya 02 Maret 2017 jam 13:24 
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keluarga seperti makanan dan minuman serta keperluan lainya. Sedangkan 

yang mencari nafkah untuk keluarga merupakan tugas suami, selama suami 

masih ada ya itu tugas suami, antara suami dan istri sudah ada tugas masing-

masing”
12

. 

Dari pernyataan Ibu Mira diatas dapat di simpulkan bahwa dia 

mengatakan tugas mencari nafkah untuk keluarga hanyalah tugas dari seorang 

suami semata. Jika ada perempuan (istri) yang bekerja itu merupakan 

partisipasi dalam menanbah pendapatan keluarga saja. di lihat dari data 

kependudukan Kelurahan Tuah Karya jumlah penduduk menurut pekerjaan 

terbukti bahwa dari 12.679 KK yang memilih pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga yaitu 10.161, dengan arti kata hanya 2.518 orang yang memiliki 

pekerjaan. 

Dalam ovservasi lanjutan yang penulis lakukan pada tanggal 05 Maret 

2017 penulis melihat, dalam menjalankan usaha di sektor informal seorang 

suami lebih banyak bekerja sendiri dan menggunakan jasa karyawan. “ istri 

itu sudah memiliki banyak tugas di rumah, mengurus anak, membersihkan 

rumah, menyiapkan keperluan keluarga seperti makanan dan minuman, ya 

lebih baik istri fokus sebagai ibu rumah tangga saja, riski istri dan anak biar 

suami yang mencari, istri cukup membantu sedikit-sedikit saja kalau ada 

waktu. Jika ramai kita cari karyawan saja”. Tutur pak Anas seorang penjual 

nasi goreng tanggal 05 maret 2017 jam 20:15. 

Akan tetapi, dari sekian banyak pernyataan yang menyatakan istri lebih 

baik menjadi ibu rumah tangga di rumah saja, soal mencari nafkah untuk 

keluarga itu kewajiban suami. Lain dari pada itu di RT 04 terdapat  beberapa 

perempuan yang ikut bekerja di sektor informal. Melihat dari fenomena 

diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul 

: “Peran Perempuan Pekerja Di Sektor Informal Dalam Meningkatan 

Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru”  

 

                                                             
12 Mira, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Tuah Karya 03 Maret 2017 jam 09:12  
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis memilih dan mengambil judul ini untuk 

dijadikan penelitian adalah: 

1. Masalah tersebut cocok untuk diteliti karena menyangkut masalah dalam 

pendapatan keluarga. 

2. Masalah ini sangat menarik karena masalah yang timbul dalam pendapat 

keluarga banyak kita temui dimana-mana terutama di Kelurahan Tuah 

Karya ini. 

3. Banyaknya perempuan (istri) pekerja membantu suami dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. 

4. Penelitian ini penulis pilih atas pertimbangan dan kemampuan penulis 

sendiri, karena dilihat dari segi waktu, dana dan tempat penulis merasa 

sanggup untuk menelitinya. 

 

C. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menguji skripsi ini serta 

untuk mempermudah dalam memahami dan membahasnya  kesuatu arah yang 

tepat, maka dalam hal ini penulis mengajukan batasan istilah dari judul di 

atas, yakni: 

1. Peran adalah bagian yang dimainkan pada setiap keadaan dan cara 

bertingkah laku dan menyelaraskan dengan keadaan
13

 

2. Perempuan pekerja adalah perempuan yang bekerja di sektor informal, 

Adapun perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang sudah 

menikah atau sudah berkeluarga. 

3. Sektor informal adalah lingkungan usaha tidak resmi (tidak ada izin usaha 

dari pemerintah), lapangan pekerjaan yg diciptakan dan diusahakan 

sendiri oleh pencari kerja. Dalam penelitian ini adalah pekerjaan sektor 

informal yang di kerjakan sendiri oleh perempuan yang sudah bekeluarga 

dan tidak bekerja membantu pekerjaan suami. Seperti usaha makanan, 

dagangan harian, atau makanan yang bisa di kerjakan oleh perempuan, dll 

                                                             
13 Bruntta, Peran Kaum Wanita, (Yokyakarta:Pustaka Belajar , 1988), h. 10 
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4. Pendapatan Keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota 

rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

rumah tangga.
14

  

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana peran perempuan pekerja sektor informal dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran 

perempuan pekerja sektor informal dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan  Penelitian 

a) Secara Teoritis 

1) Sebagai pembanding antara teori yang didapat dari bangku 

perkuliahan dengan fakta yang dilapangan. 

2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dibidang penelitian yang sejenis 

b) Secara Praktis 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal 

dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis terhadap masalah 

praktis. 

2) Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk 

umum tentang pentingnya peran perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

                                                             
14 Nugraheni,.Siklus Akuntasi, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), h. 12 
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3) Lembaga-lembaga yang terkait. 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi berbagai pihak sebagai bahan tambahan informasi bagi para 

peneliti lanjutan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima Bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari Latar belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan manfaat 

penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan kerangka 

Pikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik 

Analisa Data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

Terdiri dari Gambaran Umum Tuah Karya Kecamatan 

Tampan  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB VI  : PENUTUP 

     Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


