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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Rumah tangga yang di dalamnya melaksanakan syari’at Islam yaitu 

yang mendirikan nilai-nilai dasar keimanan, keutamaan yang mulia, akhlak 

yang baik, perilaku yang luhur, dan kebaikan unsur-unsur sosial lainnya 

dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera di dalam rumah 

tangga tersebut. Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban 

kemanusiaan.  

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan 

baik guna mendapatkan nafkah melalui usaha yang baik dan halal. Nafkah 

yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan 

tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.
1
 Karena itulah, 

seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34
2
 : 

                      

      

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dengan sebab 

apa yang Allah anugerahkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) 

telah memberikan nafkah dari harta harta mereka…”  

                                                             
1
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h. 383. 
2
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Lajnah Pentashihan 

Mushaf AlQur’an,2007),  h.84. 

 

1 



2 

 

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang – orang yang 

mampu.
3
 Dengan demikian, kepemimpinan seorang laki-laki membawa 

tanggung jawab untuk dapat mencakup biaya hidup istri dan anak-anaknya 

sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan 

yang Allah berikan kepadanya. Pengeluaran dalam rumah tangga adalah 

tanggung jawab suami dan pengaturan rumah tangga dengan baik adalah 

tanggung jawab istri.
4
  

Suami wajib berusaha dan bekerja dari harta yang halal, dan istri 

bertanggung jawab mengatur pengeluaran biaya rumah tangganya, seperti 

makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran 

lain yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat Islam, yaitu memelihara 

agama, akal, kehormatan, jiwa, dan harta.
5
 

Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk 

mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan.
6
 

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok yaitu 

kebutuhan primer (kebutuhan yang berkaitan dengan hidup mati seseorang), 

kebutuhan sekunder (kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan), 

dan kebutuhan tersier (kebutuhan yang bersifat pelengkap).
7
  

                                                             
3
 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam “Pendekatan Teoretis”, (Jakarta: 

Kencana,2008), h. 227. 
4
 Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 

hal. 91-92. 
5
 Ibid., h. 75. 

6
 Nurul Oktima, Kamus Ekonomi, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), h. 156. 

7
 Kementrian Agama RI, Pembangunan Ekonomi Umat, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2012), h. 209-210. 
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Sementara itu Allah SWT  tidak menyediakan kebutuhan – kebutuhan 

itu dalam bentuknya yang siap makan, siap minum, atau siap pakai. Allah 

SWT menyediakan semua kebutuhan itu, tetapi manusia harus bekerja untuk 

mendapatkannya, tak terkecuali para Nabi
8
.  Firman Allah dalam surat Al-

Furqan ayat 20
9
 : 

                   

                      

          

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, melainkan 

mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. 

Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang 

lain. Maukah kamu bersabar? ; Dan adalah Tuhanmu Maha 

Melihat.” 
 

Pada dasarnya, fungsi utama dari seorang perempuan adalah di rumah 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi suaminya dengan senantiasa 

menemani suaminya dalam setiap melakukan tugasnya sehari-hari dan 

mendampingi suami pada saat suka dan duka serta mendidik anak-anaknya 

dengan didikan yang terbaik sehingga kelak menjadi generasi yang baik dan 

tangguh.
10

 Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan 

dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan 

lainnya.
11

 

                                                             
8
 Siti Muri’ah, Wanita Karir Dalam Bingkai Islam, (Bandung : Angkasa, 2008), h. 188. 

9
 Departemen Agama RI, op.cit., h. 361. 

10
 Labib Mz, Figur Wanita Penghuni Surga,  (Surabaya : Bintang Usaha Jaya), h. 79. 

11
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga “Pedoman Berkeluarga Dalam Islam”, alih bahasa 

oleh Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, h. 168.  
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Namun saat ini, tidak sedikit perempuan yang mengharuskan dirinya 

untuk bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja adalah 

suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, 

psikologis, maupun sosial. Dengan pekerjaan, maka akan memperoleh 

kepuasan – kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan 

rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego.
12

  

Dan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang 

dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang formal mengakibatkan banyak 

masyarakat yang kemudian bekerja pada sektor informal, dan tidak sedikitnya 

adalah perempuan. Sektor informal yang ditempuh oleh perempuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka salah satunya adalah menjadi pedagang di 

pasar yang dinilai membutuhkan modal dan keahlian atau keterampilan yang 

minim serta tidak memerlukan pendidikan formal. 

Pasar yaitu suatu tempat atau daerah yang didalamnya terdapat 

kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dalam 

kebutuhan hidup.
13

 Dengan demikian, pasar adalah tempat terjadinya transaksi 

jual beli yang merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian 

suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi 

tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
14

 

                                                             
12

 Ali Sumanto Alkindi, Bekerja Sebagai Ibadah, (Solo: CV. Aneka, 1996), Cet.kKe-1, 

h.41. 
13

 Murti Sumartini & Jhon Soeprihanto, ”Pengantar Bisnis” Dasar-Dasar Ekonomi 

Perusahaan, (Yogyakarta: Leberti Jogjakarta,2003), h. 266. 
14

 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 

144. 
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 Banyak faktor yang menyebabkan perempuan bekerja, diantaranya 

adalah karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang 

menanggung hidupnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan 

perempuan tersebut bekerja dengan catatan bahwa ia bisa menjaga norma-

norma agama dan kehormatan.
15

 Dengan hal itu, tidak sedikit perempuan yang 

berdagang di Pasar pagi Palapa Pekanbaru yang sebagian besarnya adalah Ibu 

rumah tangga atau yang sudah berkeluarga.  

Dan hasil dari observasi dan berdiskusi secara langsung di Pasar oleh 

penulis dengan beberapa pedagang perempuan yang juga merupakan istri atau 

Ibu rumah tangga, mereka menjelaskan bahwa pada umumnya mereka bekerja 

untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu, karena ada 

hari dimana pasar tersebut ramai dan sepi.  

Jika pasar ramai dengan modal Rp.500.000,-, maka mereka bisa 

mendapatkan keuntungan bersih Rp.200.000 atau Rp.400.000,- perharinya. 

Dan jika pasar sepi, dengan modal yang lebih kecil sebesar Rp.300.000,- 

mereka tidak mendapatkan keuntungan tetapi bisa untuk balik modal. Para 

pedagang pasar mulai melakukan aktifitas dagangnya dari pukul 06.00 WIB 

sampai dengan pukul 13.00 WIB.  

Ibu Kamisah merupakan salah satu pedagang perempuan di Pasar Pagi 

Palapa Pekanbaru. Ia berdagang sayuran dan beberapa jenis buah kampung. 

Ibu Kamisah bertempat tinggal di Desa Rumbio Kabupaten Kampar dan setiap 

                                                             
15

 Quraish Shihab, Konsep Wanita Menurut Qur’an Hadits dan Sumber-Sumber Ajaran 

Islam, (Jakarta:INIS, 1993), h. 11. 
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harinya Ibu Kamisah harus berangkat pukul 03.00 WIB untuk berdagang di 

Pasar Pagi Palapa Pekanbaru. Penyebab Ibu Kamisah harus berdagang adalah 

karena ia harus mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya setiap hari terutama untuk makan, sedangkan Ia masih memiliki 

tanggungan dan keadaan suami yang tidak bekerja.
16

  

Kemudian ada Ibu Nopi yang juga merupakan salah satu pedagang 

yang ada di Pasar Palapa Pekanbaru.  Ia berdagang bumbu masak dan rempah-

rempah setiap harinya untuk membantu menambah penghasilan suaminya. 

Biaya yang dibutuhkan Ibu Nopi dan keluarga sebulannya adalah sekitar 

Rp.1.800.000,- dikarenakan ia masih memiliki tanggungan yaitu 3 orang anak. 

Sedangkan penghasilan suaminya yang bekerja selama sebulan hanya sebesar 

Rp. 1.300.000,-, maka untuk menambah kekurangan Ibu Nopi memilih untuk 

berdagang di Pasar Palapa.
17

 

Berdasarkan potret pedagang perempuan yang ada di Pasar Palapa, 

penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang terpenuhinya kebutuhan 

rumah tangga dengan menjadi pedagang. Maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul : “Peran Pedagang Perempuan Guna Memenuhi Kebutuhan 

Rumah Tangga Di Pasar Palapa Kelurahan Labuh Baru Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 

 

  

                                                             
16

 Kamisah, Pedagang Sayur dan Buah Pasar Palapa, Wawancara, Pekanbaru, 17 Januari 

2019. 
17 Nopi, Pedagang Bumbu Masak Pasar Palapa, Wawancara, Pekanbaru, 17 Januari 2019. 
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B. Batasan Masalah  

Penulis membatasi penulisan ini hanya pada topik yang 

dipermasalahkan, maka pembahasan dalam tulisan ini terkait dengan Peran 

Pedagang Perempuan Guna Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Pasar 

Palapa Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis dapat 

memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pedagang perempuan guna memenuhi kebutuhan rumah 

tangga ? 

2. Apa faktor  pedagang perempuan dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga di Pasar Palapa? 

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pedagang perempuan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran pedagang perempuan guna memenuhi 

kebutuhan rumah tangga di Pasar Palapa Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui faktor pedagang perempuan dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga di Pasar Palapa 

c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pedagang 

perempuan  
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2. Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran 

dan informasi serta dapat memberikan masukan bagi masyarakat, 

khususnya para perempuan yang berdagang guna memenuhi kebutuhan 

rumah tangga 

b. Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa memahami tentang 

bagaimana peran pedagang perempuan guna memenuhi kebutuhan 

rumah tangga dan faktor pedagang perempuan dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi 

Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau 

Pekanbaru 

 

E. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Palapa Pekanbaru di Jalan Durian 

Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki. Alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian dikarenakan di Pasar Palapa banyak ditemui 

pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari, seperti sayur mayur, buah-

buahan, dan sebagainya yang mayoritas dari pedagang tersebut adalah 

perempuan yang sudah berumah tangga.  
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi 

yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
18

 Adapun subjek 

penelitian ini adalah para pedagang perempuan di Pasar Palapa Pekanbaru. 

Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.
19

 Pada 

penelitian ini yang menjadi objek adalah peran pedagang perempuan guna 

memenuhi kebutuhan rumah tangga di Pasar Palapa Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
20

 Adapun populasi 

dalam penelitian ini terdiri dari pedagang perempuan yang membuka los 

(lapak) sebanyak 75 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.
21

 Karena jumlah populasinya cukup besar, maka 

penulis mengambil sampel 10% dengan menggunakan rumus slovin yaitu : 

 n 
N

1 N(e) 
 

Keterangan : 

n =  Ukuran sampel / jumlah responden  

N =  Ukuran populasi (75 orang) 

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

yang masih bisa ditolerir, e= 10%= 0,1 

                                                             
18

 Djam’in Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 46. 
19

 Ibid., h.47. 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), Cet. ke-13, h. 130. 
21

 Ibid., h. 131. 
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Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah sebanyak 43 orang 

dengan menggunakan metode random sampling. 

4. Sumber Data 

Data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.
22

 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari pedagang perempuan 

yang sudah berumah tangga di Pasar Palapa Pekanbaru. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, 

seperti pengelolaan pasar, buku-buku, dan sebagainya untuk 

melengkapi informasi yang diperlukan baik berupa konsep ataupun 

teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa 

metode, yaitu: 

a. Observasi yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti 

baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek 

penelitiannya.
23

 

b. Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan 

                                                             
22

 Joko subagyo,  Metodologi Penelitian Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), Cet. ke-12, h. 87. 
23

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), h. 5. 
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data.
24

 Dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap informasi 

para pedagang di Pasar Palapa Pekanbaru, seperti para pedagang, 

kepala dinas pasar, bagian tata usaha pasar, dan pihak-pihak terkait 

lainnya. 

c. Angket yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

dengan maksud agar orang yang diberi angket tersebut bersedia 

memberikan respon sesuai dengan permintaan.
25

 

d. Tinjauan kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan, membaca, dan 

menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

e. Dokumentasi yaitu dengan cara mengambil data dari dokumen-

dokumen perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.
26

 Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh 

data-data yang ada di Pasar Palapa Pekanbaru yakni sejarah, buku-

buku, arsip atau dokumen-dokumen, notulen, foto, dan lain sebagainya 

yang ada kaitannya dengan penelitin ini. 

6. Analisis Data 

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah 

diskriftif kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan setelah data-data 

terkumpul lalu data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori atas 

dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut akan 

                                                             
24

 Muhammad, Metodologi Penelitian Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008), h. 151. 
25

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 

100. 
26

 Juliansyah  Noor, Metode  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah, 

(Jakarta:Kencana, 2011), Edisi-1, Cet. 1, h. 141. 
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dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga akhirnya akan 

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diperoleh. 

7. Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, 

selanjutnya data-data tersebut dianalisa. 

b. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan 

diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.
27

 

c. Dedukatif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat 

yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
28

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis.  

 

                                                             
27

 Ibid., h. 27. 
28

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007). Ed. 1, Cet. ke-2, h. 26. 
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Tabel I.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Ade Melisa, 2015 

 

 

Peranan Ibu Rumah 

Tangga Dalam 

Meningkatkan Ekonomi 

Keluarga Ditinjau 

Menurut Ekonomi Islam   

(studi kasus pada usaha 
pedagang sembako kedai 

rumahan di Kelurahan 

Sidomulyo Timur 

Kecamatan Marpoyan 

Damai) 

Ibu rumah tangga 

berperan ganda sebagai 

pedagang sembako 

kedai. Para pedagang 

perempuan mampu 

membagi waktu antara 
pekerjaan dan keluarga. 

Dan dengan berdagang 

sembako telah mampu 

meningkatkan ekonomi 

keluarga. 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Ade Melisa menggunakan 

variabel (X) Peranan Ibu Rumah Tangga dan variabel (Y) Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga, sedangkan variabel (X) yang diteliti penulis adalah 

peran pedagang perempuan dan variabel (Y) adalah Memenuhi Kebutuhan 

Rumah Tangga. 

Sumber : hasil kajian penulis, 2019 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Dewi Susanti, 2014 

 

 

Peran Wanita Pedagang 

Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Rumah Tangga 

di Pasar Arengka 

Pekanbaru Menurut 

Ekonomi Islam 

Kontribusi wanita yang 

berdagang cukup besar 

terhadap tujuan dalam 

meningkatkan ekonomi 

keluarga. Hal tersebut 

dilihat dari pendapatan 

suami dan pendapatan 

istri dibandingkan 

dengan kebutuhan 

rumah tangga 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susanti terfokus pada 

kontribusi wanita yang membantu suami dalam meningkatkan keadaan 

ekonomi keluarga, sedangkan yang diteliti penulis terfokus pada peran 

pedagang perempuan dan faktor yang menyebabkannya berdagang. 

Sumber : hasil kajian penulis, 2019 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Beti Ayani, 2017 

 

 

Peran Perempuan Dalam 

Membantu Ekonomi 

Keluarga di Desa 

Tanjung Setia Kecamatan 

Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat 

Peran perempuan dalam 

hal berdagang ikan 

memberikan dampak 

yang besar dalam 

keluarga terutama 

makan dan minum. 

Namun para pedagang 

perempuan memiliki 

dampak lain terhadap 

dirinya yaitu beban 

psikologis seperti 

perasaan lelah dan 

jenuh. 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Beti Aryani lebih dalam 

membahas dampak yang diperoleh dari menjadi pedagang ikan, sedangkan 

yang diteliti oleh penulis lebih dalam membahas peran pedagang 

perempuan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.  

Sumber : hasil kajian penulis, 2019 

 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penelitian 

ini dikelompokkan menjadi beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Berisikan tentang gambaran umum kondisi geografis, sejarah 

singkat Pasar Palapa Pekanbaru, demografi lokasi Pasar Palapa 

Pekanbaru, pendidikan, dan kehidupan beragama. 
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BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

  Menguraikan tentang pengertian pedagang, dasar hukum 

berdagang, strategi dalam berdagang, pengertian kebutuhan 

rumah tangga, macam – macam kebutuhan rumah tangga, dan 

standar kecukupan kebutuhan rumah tangga.  

BAB IV  : HASIL PENELITIAN 

  Berisikan tentang hasil penelitian pembahasan yang akan 

menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai peran 

pedagang perempuan,  faktor  pedagang perempuan dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan tinjauan ekonomi 

Islam terhadap perempuan yang berdagang  di Pasar Palapa 

Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru. 

BAB V  : PENUTUP 

  Menjelaskan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


