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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Wanita Pedagang Dalam Meningkatkan

Ekonomi Rumah Tangga Menurut Ekonomi Islam ( Studi Kasus  Wanita

Pedagang Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru )”.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa kegiatan sebagai  pedagang

yang dilakukan oleh para wanita pedagang di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru

bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Hal ini perlu diteliti, karena wanita

sangat berpotensi untuk melaksanakan pekerja diluar rumah dan berpotensi dalam

memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga, karena pekerjaan yang

mereka lakoni mendapat izin dari suaminya dan suaminya ikutserta melakoninya.

Pokok masalah penelitian ini adalah apa faktor penyebab wanita berprofesi

sebagai pedagang di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, bagaimana kontribusi  wanita

pedagang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru terhadap meningkatkan ekonomi rumah

tangga, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran wanita pedagang

dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel research) yang dilakukan di

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Populasi berjumlah 95 orang. Karena jumlah

populasi cukup besar penulis mengambil sampel sebanyak 20% dari populasi

dengan cara random sampling, dengan demikian sampel penelitian ini adalah 19

orang. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari ibu-ibu pedagang

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, dan data skunder, yaitu data yang di peroleh dari

informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dari buku-buku

yang terkait. Metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan angket.

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan mengunakan

teknik deskriptif analitik dengan metode penulisan deduktif, induktif, dan

deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab wanita

berprofesi sebagai wanita pedagang, yaitu kurangnya penghasilan keluarga, dan

mendapat izin suami, meningkatkan ekonomi rumah tangga, mengembangkan

karier, membantu memenuhi kebutuhan pribadi dan anak-anak, meningkatkan
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pendapatan ekonomi rumah tangga dan mengatur keuangan keluarga. Kontribusi

mereka cukup besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini terlihat dari

pendapatan suami dan pendapatan istri di bandingkan dengan kebutuhan rumah

tangga. Menurut ekonomi Islam peran wanita pedagang dalam meningkatkan

ekonomi rumah tangga tidak ada permasalahan hal ini dibuktikan dengan

banyaknya tindakan pedagang yang tidak bertentangan dengan syarat-syarat

wanita karier menurut hukum syar’i.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah

melimpahkan berkah, rahmad, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat
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Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “PERAN WANITA

PEDAGANG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA

MENURUT EKONOMI ISLAM ( STUDI KASUS WANITA PEDAGANG DI

PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU)” ini bukan merupakan karya

penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari

berbagai pihak. Penyusun juga merasa  dalam skripsi ini terdapat banyak
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semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini,

semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Ya

Rabbal’Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik

tanpa adanya bantuan dari berbagai puhak, untuk itu penulis menyampaikan

ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling

dalam kepada:
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kering terhadap ananda, senyumanmu adalah kebahagiaanku dan

membahagiakanmu adalah cita-cita terbesarku. Begitu juga buat Kakak
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penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penyusun skripsi ini sehingga
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telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di
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senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya

skripsi ini
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waktunya dalam mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian

skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan

menjadi amal jariyah. Amin Ya Robbal Alamin.
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