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Menjadi sopir taksi adalah suatu peluang pekerjaan yang menjanjikan 

namun juga tidak terlepas tantangan dan hambatan hal ini disebabkan karena 

mulainya masyarakat mencari jalan alternatif lain seperti membeli kendaraan 

sendiri,  angkot, bus kota, trans metro yang jumlahnya semakin hari semakin 

meningkat. Meskipun taksi dapat meningkatkan pendapatan seseorang dalam 

keluarganya, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak hal lain yang seperti 

jam kerja, jumlah tanggungan seseorang dalam keluarga, dan sedikitnya anggota 

keluarga yang produktif. Jumlah anggota dalam keluarga akan menentukan 

kebutuhan, semakin banyak anggota keluarga berarti akan semakin banyak pula 

jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kontribusi 

pendapatan sopir taksi terhadap kesejahetraan keluarga, faktor-faktor yang 

pendukung dan menghambat pendapatan sopir taksi dan kontribusi pendapatan 

sopir taksi terhadap kesejahteraan keluarga ditinjau menurut ekonomi 

Islam.Penelitian ini bersifat lapangan (fild risearch). Populasi dalam penelitian ini 

adalah sopir taksi Kopsi yang berjumlah 335, sedangkan sampelnya 100 orang 

sopir taksi dengan menggunakan rumus slovin. Dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik observasi dan angket. Sumber data primer yaitu data yang 

diambil secara langsung dilapangan melalui observasi, angket. Sumber data 

sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku yang berhubungan langsung 

dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode analisa data yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu setalah data 

terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar 

persamaan jenis, kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan 

yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang 

diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kontribusi 

pendapatan sopir taksi terhadap kesejahetraan keluarga adalah memenuhi 

kebutuhan pangan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan papan keluarga, untuk 

memenuhi kebutuhan sandang keluarga, untuk memenuhi biaya pendidikan anak-

anaknya, untuk membiayai kesehatan keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan 

sosial keluarga. Faktor-faktor yang menjadi mendukung dan menghambat 

pendapatan sopir taksi adalah a) faktor pendukung: setoran tidak terlalu besar, 
lingkungan bekerja yang nyaman dan mengetahui jalan yang dilalui di Kota 

Pekanbaru. b) Faktor penghambat adalah: susah mencari penumpang, banyaknya 

armada taksi yang berada di Kota Pekanbaru dan masyarakat lebih memilih 
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angkutan umum. Sedangkan kontribusi pendapatan sopir taksi terhadap 

kesejahteraan keluarga ditinjau menurut ekonomi Islam sesuai dengan syariat 

ekonomi islam, karena para sopir taksi Kopsi bekerja dengan cara yang halal yaitu 

menawarkan jasa transportasi untuk menanfkahi keluarganya. 

 
 


