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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjanjikan rizki bagi makhluknya yang ada

dipermukaan bumi. Namun untuk mendapatkannya manusia dituntut untuk

melakukan suatu usaha yang dapat mendatangkan hasil guna menenuhi

kebutuhan hidupnya. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam

kitabnya Al-Iktisab Fi Al-Risq Al-Mustathab seperti diikuti oleh Adi Warman

Azwar Karim bahwa kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai

kedudukan yang sangat penting, kerena menjunjung pelaksanaan ibadah

kepada Allah SWT.1

Bekerja adalah sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah

SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan

kepada seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan

kuasai dengan baik.2 Banyak ayat Al-Qur’an yang mengupas tentang

kewajiban manusia agar bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan hidup.3 Diantaranya Firman Allah SWT QS Al-

Jumuah:10 yaitu:

1Adi Warman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo,
2004), Edisi 1. h. 235.

2Ruqaiyah Waris Musqood, Harta Dalam Islam, (Jakarta: Perpustakaan Nasional,
2003), Edisi 1. h. 66.

3Husein Syahatan, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.
67.
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Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-
banyaknya supaya kamu beruntung.4

Ayat ini mengajarkan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang

halal lagi baik. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk

memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis

guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat

bertahan hidup. Dimana kebutuhan dasar merupakan dasar kebutuhan biologis

dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan

kehidupan hidup dan individu dan masyarakat.5

Dengan meninjau Syari’at Islam yang bersifat universal yang

mencakup segala aspek kehidupan manusia, dapat diketahui bahwa segala

amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum

syari’at yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist maupun yang tidak

terdapat pada keduanya, tetapi terdapat pada sumber-sumber lain yang diikuti

syari’at.6Salah satu  ketentuan yang tidak terlepas dari hukum syari’at  itu

adalah mengenai rezeki yang dianugerakan Allah pada manusia dari sebagai

jalan  dan cara dalam memenuhi kebutuhan hidup, Baik diperoleh melalui Jari

4Departemen Agama, Alqur’an dan Terjemahan, (Surabaya: PT Thoha Putra, 1999), h.
106.

5Imran Manan, Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan,  (Jakarta: Depdikbud, 1989), h.
12.

6 Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Hukum Pembinaan Fiqih Islam,
(Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1986), hlm.15
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payah dan usaha sungguh-sungguh,atau dengan jalan yang tidak terduga dan

disangka.Hal inilah yang dimaksud ekonomi dalam kehidupan manusia.

Manusia sebagai khalifah telah diwajibkan dan berhak mengelolah

sekaligus memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidup dan

kehidupan serta lingkungannya. Tingkah laku manusia, khususnya tingkah

laku ekonominya harus sebagai dengan ketentuan Allah atau dengan nilai-nilai

dasar ekonomi.Tingkah laku atau prilaku muslim terletak akan membuahkan

ketidakadilan dan ketidakjujuran,serta akan merusak tatanan moral yang amat

didambakan oleh manusia yang beriman.

Islam telah mengajarkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah

dalan rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk

mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati

kesejahteraan hidup dan perhiasan dinia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut

haruslah pekerjaan yang halal agar aktifitas bekerja ini juga benilai Ibadah.

tentunya dalam padangan Islam agar harta yang di dapatkan dari bekerja

tersebut menjadi kepemilikan yang sah.

Islam mewajibkan berusaha untuk mendapatkan rezki guna memenuhi

kebutuhan hidup, Islam juga mengajarkan bahwa Allah Maha Pemura dan

rezkinya sangat luas bahkan, Allah memberi rezki pada siapa yang bekerja apa

saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukannya. ia bisa

melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, pengelolaan

makanan dan minuman, dan sebagainya. ia juga dapat melakukan aktivitas
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produksi,seperti perdagangan atau dibidang jasa, seperti transportasi,kesehatan

dan sebagainya.7

Melihat kondisi ekonomi saat ini seperti menuntut setiap individu

untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti halnya Kota

Pekanbaru yang penduduknya padat dan memiliki persaingan ketat,sehingga

kita lihat bukan hanya orang dewasa terutama laki-laki sebagai pencari

nafkah,tak jarang kita temukan wanita bahkan anak-anak  pun ikut bekerja

demi membantu ekonomi keluarga.

Mencari rezki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga wajib bagi

laki-laki.Seperti disebutkan dalam Al-Qur’an surat Annisa’ ayat 34 berikut ini:
















Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

7 Bambang R Rustam, Perbangkan syari’ah, (Pekanbaru: Paramadina Press, 2003),
hlm.183.
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mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Annisa:
34).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mencari rezki untuk

memenuhi kebutuhan  rumah tangga wajib bagi laki-laki.

Tetapi sekarang banyak wanita bekerja di sektor ekonomi. Dengan

adanya wanita bekerja berarti terjadi penambahan pendapatan baik bagi diri

sendiri maupun keluarga. Penambahan pendapantan ini merupakan

sumbangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan

keluarga. Selain itu memberikan nilai tambah (added value)  bagi kehidupan

mereka dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Salah satu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh wanita di bidang

ekonomi bekerja dipasar. Pasar secara umum adalah transaksi yang dilakukan

antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini mengandung arti bahwa yang

dimaksud dengan pasar disini adalah suatu tempat atau daerah yang

didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang

saling bertemu dalam untuk kebutuhan hidup.8

Dengan demikian, Pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual

beli,merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu

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

pertumbuhan ekonomi masyarakat.9

8 Murti Sumartni & Jhon Soeprihanto,” Pengantar Bisnis” Dasar-Dasar Ekonomi
Perusaan,(yogjakarta: Liberti Jogjakarta, 2003), hlm.266.

9 Akhmat Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm.
144.
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis  bahwa banyak ditemukan

wanita yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mulai

dari bidang perdagangan, pertanian dan sebagainya. Kondisi yang demikian

mengindikasikan bahwa peranan wanita dalam kehidupan rumah tangga saat

ini ikut berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam Islam, perempuan dibolehkan bekerja dibidang yang

diinginkannya. Firman Allah swt dalam surat An-Najm ayat 39 yaitu:

Artinya: dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya (An-Najm:39)

Bahkan di masa kepemimpinan Umar Bin Khatab, seorang wanita

bernama Al-Syifa’ adalah seorang wanita yang terkenal pintar menulis, ia

pernah ditunjuk sebagai sekretaris dan juga pernah diangkat sebagai kepala

pasar Madinah.10

Selanjutnya, Umar bin Khathab pernah berkata, “Pada masa jahiliyah,

wanita itu tak ada harganya bagi kami. Sampai akhirnya Islam datang dan

menyatakan bahwa wanita itu sederajat dengan laki-laki.”11.

Pada zaman sekarang ini banyak wanita yang berperan membantu

suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja apa

saja yang bisa dikerjakan. Seperti: berdagang, bertani maupun usaha lainnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang bekerja sebagai pedagang di

Pasar Arengka Pekanbaru. Pedagang-pedagang yang ada di Pasar Pagi

10 http://www.bimbie.com/wanita-karier.htm
11 http://www.eramuslim.com/akhwat/muslimah/wanita-dalam-islam.htm
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Arengka Pekanbaru terlihat banyak wanita yang telah berstatus sebagai istri

dibandingkan dengan laki-laki yang berstatus sebagai seorang suami. Hal ini

mengindikasikan bahwa peran seorang wanita dapat membantu suaminya

dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Wanita bekerja sebagai pedagang khususnya di Pasar Pagi Arengka

Pekanbaru sudah menjadi hal yang biasa. Mereka berdagang dalam rangka

meningkatkan ekonomi. Hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang

menjelaskan bahwa pada umumnya mereka bekerja sebagai pedagang dengan

tujuan untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Penghasilan yang mereka dapatkan sangat bervariasi, mulai Rp. 100.000,-

sampai dengan Rp. 250.0000,- perhari dari pukul 06.00 WIB sampai dengan

pukul 15.00 WIB.

Ungkapan Ibu tina, ia adalah seorang pedagang sayur-mayur di Pasar

Pagi Arengka Pekanbaru. Faktor yang menyebabkan ia melakukan penjualan

sayur-mayur di Pasar Arengka adalah karena penghasilan yang diperolah

suaminya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, maka itu ia berinisiatif

untuk berjualan sayur-mayur atas ijin dari suaminya. Kegiatan berdagang

sudah dilakukannya sejak delapan tahun yang lalu. Sejak berjualan di pasar

keadaan ekonomi keluarganya semakin membaik dengan penghasilan yang

cukup seimbang dengan penghasilan suaminya.12

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas, penulis tertarik terhadap

permasalahan yang terjadi dan penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi

12 Tina (Pedagang Sayur-Mayur), Wawancara,Pasar Arengka Pekanbaru, Tanggal 10
Januari 2014.
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dengan mengadakan penelitian secara ilmiah dengan judul:“Peran

WanitaPedagang dalam Meningkatkan Ekonomi RumahTanggadi

PasarArengka Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus Wanita

Pedagang di Pasar Arengka Pekanbaru).

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi  persoalan ini pada peran wanita pedagang dalam

meningkatkan ekonomi rumah tangga di Pasar Arengka Pekanbarumenurut

ekonomi islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang akan diteliti

adalah sebagai berikut:

a. Apa faktor penyebab wanita berprofesi sebagai pedagang di Pasar Pagi

Arengka Pekanbaru?

b. Bagaimana kontribusi wanita pedagang dalam meningkatkan Ekonomi

Rumah Tangga?

c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran wanita pedagang dalam

meningkatkan ekonomi rumah tangga di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor penyebab wanita berprofesi sebagai

pedagang di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui kontribusi wanita pedagang dalam meningkatkan

ekonomi rumah tangga.

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranwanita

pedagang dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga di Pasar

Arengka Pekanbaru

2. Manfaat  Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana

Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan

Syarif Kasim Riau Pekanbaru

b. Sebagai bahan kajian dan imformasi yang berkaitan dengan peran

wanita pedagang dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.

c. Untuk menambah wawasan tentang peran wanita pedagang dalam

meningkatkan ekonomi rumah tangga.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. adapun lokasi penelitian

ini dilakukan di Pasar Arengka Pekanbaru di Jalan Arengka Kelurahan

Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Alasan penulis

mengambil lokasi penelitian dikarenakan dalam Pasar Arengka banyak

terdapat penjual untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran dan

sebagainya, yang mana mayoritasnya dari pedagang tersebut adalah

wanita.

2. Subjek dan Objek  Penelitian



10

Subjek  dalam  penelitian ini adalah wanita yang berprofesi sebagai

pedagang kebutuhan sehari-hari di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

Sedangakan objek dalam penelitian ini  adalah peran wanita pedagang

dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi  dalam penelitian ini adalah suluruh wanita pedagang di

Pasar Arengka Pekanbaru yang berjumlah 95 orang. Karena jumlah

populasi cukup besar penulis mengambil sampel 20% dari populasi

dengan cara random sampling.dengan demikian, sampel penelitian ini

adalah 19 oarang.

4. Sumber  Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

dari wanita pedagang di Pasar Arengka Pekanbaru.

b. Data Skunder

Data yang diperolah daripihak-pihak terkait, seperti

pengelolaan pasar, dinas pasar,buku-buku dan sebagainya untuk

melengkapi imformasi yang diperlukan  baik berupa konsep atau teori-

teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk

menunjang penelitian ini, yaitu:
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a. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi

penelitian untuk memperoleh gambaran tentang aktifitas wanita

pedagang di Pasar Pagi Arengka.

b. Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap

Imformasi para pedagang di Pasar Arengka Pekanbaru, seperti kepala

pasar, keamanan, dinas pasar, dan pihak-pihak terkait lainnya.

c. Angket

Mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yangkepada wanita pedagang

guna mendapatkan informasi yang lebih terperinci/akurat tentang

permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Berupa pengumpulan data-data mengenai wanita pedagang dalam

meningkatkan ekonomi rumah tangga di Pasar Arengka,melalui

dokumen-dokumen yang terkait.

6. Metode  Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah

diskriftif kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan setelah data-data

terkumpul lalu data-data tersebut diklasifikasikan kedalam ketegori

ketegoriatas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data

tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga akhirnya akan

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diperoleh.

7. Metode  Penulisan
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Dalam  penelitian ini  penulis menggunakan  metode sebagai

berikut:

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan imformasi yang diperoleh di

lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Induktif,  yaitu data-data  yang bersifat khusus  kemudian

menyimpulkan secara  umum.

c. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang umum kemudian

disimpulkan  secara khusus.

F. Sistematis  Penelitian

Penulisan pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab

terdiri dari beberapa bagian dengan penuulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belekang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah,  tujuan masalah, kegunaan

penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitianyang terdiri dari geografis,

demografi lokasi Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, pendidikan,

kehidupan beragama,sosial budaya, sejarah singkat Pasar

Arengka Pekanbaru dan proyeksi kedepan,permasalahan

kemacetan Pasar Arengka dan struktur organisasi.

BAB III : Tentang pemenuhan ekonomi rumah tangga, terdiri dari konsep

bekerja dalam Islam, prinsip Islam tantang ekonomi rumah

tangga dan sejarah wanita bekerja.
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BAB IV : Peran wanita pedagang dalam meningkatkan ekonomi rumah

rangga menurut ekonomi Islam terdiri dari: faktor penyebab

wanita  berprofesi sebagai pedagang di Pasar Pagi Arengka

Pekanbaru, peran wanita pedagang dalam meningkatkan

ekonomi rumah tangga, dan bagaimana  menurut ekonom Islam

terhadap peran wanita pedagang dalam meningkatkan ekonomi

rumah tangga.

BAB V : Bab ini merupakan  bagian akhir dari penelitian yang berisikan

kesimpulan dan saran


