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ABSTRAK 

 

 

Masyitoh Binti Sayuti (2019) : “Peran Pedagang Perempuan Guna 

Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di 

Pasar Palapa Kelurahan Labuh  Baru 

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perempuan yang bekerja 

sebagai pedagang dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga 

sehingga membuat perempuan tersebut yang  juga merupakan ibu rumah tangga 

menjadi pedagang di Pasar Palapa Pekanbaru. Untuk rumusan masalah dalam 

skripsi ini adalah bagaimana peran pedagang perempuan guna memenuhi 

kebutuhan rumah tangga di Pasar Palapa Pekanbaru, faktor pedagang perempuan 

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta bagaimana peran pedagang 

perempuan ditinjau dari Ekonomi Islam.     

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah 75 orang pedagang perempuan dan sampelnya diambil dengan 

menggunakan rumus slovin sehingga menjadi 43 orang serta menggunakan 

metode random sampling. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah observasi, wawancara, angket, tinjauan kepustakaan, dan dokumentasi. 

Subjek penelitian ini adalah pedagang perempuan di Pasar Palapa Pekanbaru dan 

objek penelitian ini adalah peran pedagang perempuan guna memenuhi kebutuhan 

rumah tangga  di Pasar Palapa Pekanbaru dalam perspektif Ekonomi Islam. Data 

dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa 

menggunakan analisis diskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran perempuan guna 

memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan berdagang di Pasar Palapa. 

Dan dengan berdagang, dapat menutupi kekurangan biaya untuk kebutuhan rumah 

tangga. Faktor pedagang perempuan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga 

ada tiga yaitu penghasilan yang didapat setiap harinya dan jenis dagangan yang 

dijual, perempuan yang memiliki suami yang bekerja maka tanggung jawab dalam 

mencari penghasilan tidak terlalu berat dari perempuan yang suaminya tidak 

bekerja atau perempuan yang tidak memiliki suami, dan pedagang yang memiliki 

pekerjaan lain setelah berdagang di pasar Palapa. Maka tinjauan ekonomi Islam 

terhadap perempuan yang berdagang adalah boleh dikarenakan kondisi keluarga 

yang mendesak, yang mana penghasilan itu digunakan untuk menghidupi keluarga 

seperti makan, minum, pakaian, serta membiayai sekolah anak. Dan dengan 

ikutnya istri dalam membantu suami mencari nafkah atau penghasilan memiliki 

dampak positif.  
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