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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT

untukhambanyadenganperantaranabi Muhammad SAW.Yang

lengkapberisipetunjukdanpelajaranuntukpeganganhidup agar

berbahagiaduniadanakhirat.Agama Islam

tidakmenghinakankaumwanitasebagaimana yang disebut di atasini, tidak pula

memanjakandantidak pula mempersamakanantarapriadanwanita (emansipasi

yang kabur), tetapi agama Islam

menghormatikaumwanitadanmengangkatkepadaderajat yang tinggi.

Padamasajahilliyahposisidanperanwanitasangatdirendahkan.Bilaseoran

gwanitamelahirkanseoranganakperempuan,

makaanaktersebutsegeradikuburkanhidup-hidup.Mendapatkananakperempuan

di zamanitumerupakanaibbesarbagikedua orang tuanya. Konon Umar

ibnKhattab pun, sebelummemeluk agama Islam,

pernahmenguburkanbayinyasecarahidup-hidup Di zamanYunanaikuno,

wanitajugadilarangmembelanjakanhartasendiri1. Firman Allah dalam Al-

Qur’an surat al-nahl 97 yang berbunyi:






1SalimHadiyah, Wanita Islam KepribadiandanPerjuangannya, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,1994), Cet. Ke -2, h. 10.
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Artinya: “Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan esungguhnya
akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan”2.

Ayat di atassecarategasmenempatkankesejajaranantara laki-

lakidanwanitadalambekerjadanmendapatkanhak-haknya.Padadasarnyaajaran

Islam

sangatmendorongkepadakaumwanitauntukberkaryasecaramaksimalsesuaideng

ankemampuandankodratnya.Karenaitulah, wanitamemilikikedudukan yang

samadenganpriadalampandangan Islam, antara lain

priadanwanitamempunyaipersamaanhakdalampendidikandanilmupengetahuan.

Wanitajugamemilikihak yang

samauntukmenyertakanpendapatdaninspirasinya. Di masaNabi SAW,

wanitaikutberperangmendukungtugaspria.

Posisiwanitadalam Islam, padadasarnyasejajardengankaumlaki-

lakidalamberbagaimasalahkehidupan.Sesuaidengankodratmasing-

masing.Tugasdantanggungjawabkaumwanitadalamurusanrumahtangga,

misalnyaterutamaperanseorangistrisebagaipimpinankeluarga.

Padazamansekarangtidaksedikitparaistri yang

ikutsertamencarinafkahuntukmenutupikebutuhanhidupkeluarga.Namunharusdi

ingatbahwasiistrijangansampaimembangkit-

bangkitkanhasilusahanyadanmengecilkanperansuami.Berbedasekiranyamenda

2Departemen Agama, R.I Al-qur’andanTerjemahan, (Bandung: PT MutiaraKhalbuSalim,
2010), h. 278.
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patpenghasilan yang memadai,

sedangkannafkahkeluarganyadiabaikansepertimenghabiskanuanguntukberfoya

-

foyadanberjudi.Dalampersoalaniniistriberhakmenuntutnafkahsebagaimanalaya

knya3.

Menurut Abdul A’la al-Maududidalambukunya, al-Hijab, al-

Maududimenerangkanbahwaperananwanitadalam Islam

adalahmenjadiseorangiburumahtangga.Olehkarenaitu, jikasuamitermasuk

orang yang mampubekerjadanberusaha,

kewajibanistriadalahmengatururusanrumahtangga.Wanitaadalahpemimpindala

mrumahtangganya,

danakandimintapertanggungjawabanataskepemimpinannya.

Dalampengembangan modern sekarangini, banyakwanitamuslimah

yang ikutberperanaktifdalamberbagai sector kehidupanmanusia,

baikdalambidangpolitik, ekonomi, social, olahraga,

ketentaraanmaupunbidang-bidanglainnyasepertiusahasembakokedairumahan4.

Denganperkembanganzamantertentusajaperanwanitasebagaiperaniburu

mahtanggadanbekerja di luarrumahdiseimbangkan,

terlebihlagidengankondisiekonomi yang

3 Ali Hasan, PedomanHidupBerumahTanggaDalam Islam, (Jakarta:Siraja,2006),Cet. Ke-
1, h. 215.

4Yusuf Al-qardawi, Reposisi Islam, Almawardi Prima, (Jakarta: 1999), cet. Ke-1, h.148.
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sekarangmembuatkitatidakbisamenutupmatabahwakadang-

kadangistripundituntutuntukmampujugaberperansebagaipencarinafkah5.

Perusahaan dagangmerupakanperusahaan yang

kegiatannyamembelibarangdanmenjualnyakembalitanpamelakukanperubahant

erhadapbarangtersebutterlebihdahulu.Barang yang

dijualdapatberupabahanbaku, barangsetengahjadi, ataubarangjadi. Barang

yang dijualdapat pula berupahasilpertanian, perkebunan, atau industry6.

Salah satuusahadagang yang berkembangsaatiniadalahusahasembako.

Usaha sembakoinitidak hanyaberada di pasar, melainkan juga  berada dikedai

rumahan. Usahasembakobaikitusebagaiusahapokokmaupunusahakecil-

kecilanuntukmenambahperekonomiankeluarga.,

usahainimerupakansalahsatuusahayang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang

bergerak di perdagangan. Usaha ini dapat membantu meningkatkan kebutuhan

keluarga di KelurahanSidomulyoTimurKecamatanMarpoyanDamai Kota

Pekanbaru.

KelurahanSidomulyoTimurmerupakansalahsatuKelurahan yang

terdapat di KecamatanMarpoyanDamai, penduduknyaberjumlah 21.385 yang

terdiridarijumlahlaki-laki 9.979 jiwadanperempuanberjumlah 11.406 jiwa.

Meskipunsebagianbesarmasyarakat di

KelurahanSidomulyoTimurKecamatanMarpoyanDamai Kota

PekanbaruberpenghasilandariWiraswasta, PNS, pedagangserta TNI/POLRI,

5Euis Amelia, KeadilanDistributifDalamEkonomi Islam, (Jakarta: Raja Wali Press, 2009),
Cet. Ke-1, h. 353.

6Alam ,Ekonomi, (Jakarta: Esis, 2007), h. 3.
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tetapitidaksedikitmasyarakat di sini yang

berpenghasilandarimengelolausahakecilsalahsatunyaadalahusahasembakokeda

irumahan7. Usaha inidilakukanolehparaiburumahtangga yang

inginmembantusuamimerekadalammencarinafkahkarenasuamibelumbisamem

enuhikebutuhanekonomikeluarganya.

Seperti yang diungkapkanolehibu EVA salah seorang pemilikusaha

sembako kedai rumahan yang berada di Kelurahan Sidomulyo Timur, karena

ekonominya belum dapat terpenuhi ibu Eva membantu Suaminya dalam

mencari nafkah, suami ibu Eva bekerja sebagai sopir oplet dan penghasilannya

terkadang tidak menentu, ibu Eva juga mempunyai 4 orang anak yang masih

sekolah. Anak petama kelas 3 SMA, anak kedua kelas 3 SMP, anak ketiga

kelas 4 SD, dan anak keempat masih balita. Selain mencari nafkah ibu Eva

juga berperan dalam mengurus suami dan anak-anaknya.

Kadangiatidakdapatmelakukanpekerjaanrumahtanggapadasiangharimakaiame

ngerjakannyapadamalamhari.

Namuniadankeluarganyasudahmaklumdantidakmerasaterganggudengankeadaa

nitu, semata-matauntukkebahagiaankeluarganya8.

Ada pula kasus yang dialamiolehibu Ina,

iajugapedagangsembakokedairumahan,

iaberdagangsembakohanyasebagaikegiatansampingandanuntukmengisiwaktul

uangnya, yang menyebabkaniaberjualansembakokedairumahan yang

7HasilwawancaradenganKepalaKelurahanSidomulyoTimurKecamatanMarpoyanDamai
Kota Pekanbaru 14 November 2014.

8Eva (PedagangSembakokedairumahan), Wawancara, Tanggal 4 November 2014.
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pertamaadalahiatidakmempunyaikegiatanusahadan yang

keduauntukmenambahsertameningkatkanpenghasilankeluarga,

tujuannyauntukdapatmemenuhikebutuhanfasilitaskeluarganya.Sejakiaberjuala

nsembako, keadaanekonomikeluarganyakinicukupmeningkat9.

Ibu rumah tangga diKelurahanSidomulyoTimur Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru, memiliki tugas rangkap selain mengurus rumah

tangga juga berperan mencari nafkah diantaranya dengan melakukan usaha

sembako kedai rumahan. Hal ini menggambarkan besarnya peran Ibu Rumah

Tangga di daerah tersebutdalam mencari pendapatan bagi keluarga khususnya

dari usaha sembako kedai rumahan yang dilakukan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apa saja

faktor wanita berusaha sembako kedai rumahan. Penelitian ini penulis lakukan

di KelurahanSidomulyoTimur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:

“PERANAN IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN

EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

(StudiKasusPada Usaha SembakokedaiRumahandi

KelurahanSidomulyoTimur Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti,

9Ina (Pedagangsembakokedairumahan), wawancara, Tanggal 14 November 2014.
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makapenulis membatasi masalah penelitian ini pada Peran Ibu Rumah Tangga

Usaha Sembako KedaiRumahandi KelurahanSidomulyoTimurKecamatan

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Dalam Memingkatkan Perekonomian

Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang dihadapi oleh

kaum wanita adalah disamping melakukan pekerjaan rumah tangga kaum

wanita juga harus membantu mencari nafkah dengan usaha sembako kedai

rumahan. Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan

dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Ibu Rumah Tanggausahasemabakokedairumahan dalam

meningkatkan ekonomi keluarga di KelurahanSidomulyoTimur

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?

2. BagaimanaTinjauan Ekonomi Islam tentang Peran Ibu Rumah Tangga

dalam usaha sembako kedai rumahan untuk meningkatkan ekonomi

keluarga di KelurahanSidomulyoTimurKecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui peran ibu rumah tangga usaha sembako kedai

rumahan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di

KelurahanSidomulyoTimurKecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang peran ibu rumah

tangga usaha sembako kedai rumahan dalam meningkatkan ekonomi

keluarga.

2. Manfaat.

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual

tentang pemikiran Ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan

masyarakat.

b. Sebagai bahan masukan dan bahan informasi bagi penelitian

selanjutnya.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada

program S1 pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

PenelitianiniadalahpenelitianLapangan (field reasech).Adapun

lokasi penelitian ini berada diwilayah KelurahanSidomulyoTimur

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ibu

Rumah Tangga yang terkait dalam usaha sembako kedai rumahan yang

ada di KelurahanSidomulyoTimur Kecamatan Marpoyan Damai Kota

PekanbaruMencakup pengusaha atau pemilik sedangkan objek yang

diteliti adalahPerananIbu Rumah Tangga usaha sembako kedai rumahan
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dalammeningkatkanekonomikeluargadi KelurahanSidomulyoTimur

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian iniberjumlah23 pedagang, 5 pedagang

yang dijalankanolehparalelaki yang belummempunyaiistridan18pedagang

yang dijalankanolehparaiburumahtangga. Karena populasi sedikit maka

semua populasi dijadikan sebagai subyek penelitian dengan menggunakan

teknik total sampling.

Dalampenelitianini, penulismengambildarimasing-masing indicator

darikomponenPeranandanMeningkatanEkonomiuntukdijadikan item

pertanyaan.

Tabel I.1
DefinisiOperasionalVariabelPenelitian

N
o

Variabel Definisi Indikator

1 Peranan Aspekdinamisdari status yang
sudahterpoladanberada di
sekitarhakdankewajibantertentu10.

Tugasdantanggungj
awab

Mengurusrumahtan
gga
waktuluanguntukke
luarga
Waktuuntukbekerja

2 MeningkatkanEk
onomi

Kegiatandalamusahauntukmeningkatkant
arafhidup11.

Pendapatan

Jumlahkaryawan
Omset
SkalaJual

10Aida Vitayala. Hubeis, PemberdayaanPerempuandariMasakeMasa,(Jakarta: PT.
Penerbit IPB Press, 2010), h. 80.

11ibid, h. 112.
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4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengusaha

sembako yangadadi KelurahanSidomulyoTimur Kota Pekanbaru.

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

terkait, serta buku-buku literatur yang dapat membantu penelitian ini

guna melengkapi data-data.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

sebagai berikut:

a. Observasi,

yaitupengamatanlangsungpadaIbuRumahTanggausahasembakokedairu

mahan.

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pengusaha

sembako kedairumahanberhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.

c. Angketyaitumembuatsejumlahpertanyaantertulis yang

diajukankepadasetiaprespondengunamendapatkaninformasitentangper

masalahan yang diteliti.

d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang

ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisa data
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Dimana setelah data yang diperoleh, maka penulis menjelaskan secara

rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat

dipahami secara jelas kesimpulan terakhirnya.

7. Metode Penulisan

a. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa

dan diuraikan secara umum.

b. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa

dan diuraikan secara khusus.

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti

sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis dengan masalah

tersebut.

F. SistematikaPenulisan

Penulisaninigarisbesarnyaterdiridarilimababdansetiapbabterdiridaribeb

erapabagiandenganpenulisansebagaiberikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian, secara sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi

keadaanGeografisdankeadaan Demografis, Pendidikan, Mata

Pencarian,  Agama serta Sosial Budaya Masyarakat.

BAB III : TinjauanPustakatentang Gender danperanperempuan, Perananistri

di rumahtanggamenurut Islam, Pandangan Islam



12

tentangperempuandanhukumperempuanbekerja,

sertaPerananIstridalammeningkatkanEkonomirumahtangga,

pengertianusahadanjenis-jenisusaha, macam-

macamkegiatanekonomi.sertapenelitianterdahulu.

BAB IV : Peranan Ibu Rumah

Tanggausahasembakokedairumahandalammeningkatkanekonomik

eluarga di KelurahanSidomulyoTimur Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru. Serta TinjauanEkonomi Islam

tentangPeranIbuRumahTanggausahasembakokedairumahandalam

meningkatkanekonomikeluarga.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dan hasil

penelitian yang penulis peroleh

DAFTAR PUSTAKA
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