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ABSTRAK 

 

Tingginya angka kemiskinan pada keluarga prasejahtera, 

mengakibatkan seluruh anggota keluarga ikut terlibat untuk 

meningkatkan perekonomian keluarga tak terkecuali membutuhkan 

peran serta dari seorang wanita. Dalam mencapai kesejahteraan 

perekonomian keluarga perlu adanya sumber pendapatan tambahan 

sehingga peran wanita dibutuhkan. Peran wanita dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi menjadi suatu keharusan, akibat semakin 

mendesaknya kebutuhan hidup. Sulitnya keadaan ekonomi keluarga 

sering kali membuat wanita ikut serta untuk menambah pendapatan 

karena tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui peran buruh wanita yang bekerja sebagai 

buruh dalam menunjang perekonomian keluarga pada Industri 

Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya Baru II. Jenis penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Resrarch) dengan sifat 

penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan terdiri atas tiga alur aktivitas yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan 

hasil dari pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Upah buruh 

wanita di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya memiliki 

peran dalam menunjang kesejahteraan ekonomi rumah tangga, 

terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, 

kelengkapan rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak dan 

kebutuhan lainnya. 2) Dalam ekonomi islam istri diperbolehkan untuk 

bekerja karena salah satu wujud bakti membantu suami dalam mencari 

nafkah untuk kelurga. Yang dimana hal tersebut mendapat izin dan 

restu dari suami sebelum memulai pekerjaan. 

 

Kata Kunci: upah, buruh wanita, ekonomi keluarga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul sebagai langkah awal guna mendapatkan 

gambaran yang jelas dan dapat memudahkan dalam memahami 

proposal skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan 

arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul 

ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang digunakan. Judul skripsi ini “Analisis Upah Buruh Wanita 

dalam Menunjang Perekonomian Keluarga Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Industri 

Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya Baru II)”. Maka terlebih 

dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung 

pada judul tersebut: 

1. Analisis Upah 

Analisis adalah penyelidik terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan upah 

merupakan pembalas berupa uang dan sebagainya yang 

dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga 

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu
1
. 

2. Buruh Wanita 

Buruh dapat diartikan sebagai orang yang bekerja untuk 

orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan, pekerja, 

karyawan yang digaji
2
. Dalam penelitian ini buruh wanita 

sendiri berarti seorang wanita yang bekerja pada orang lain 

dengan maksud mendapatkan upah atau gaji dari apa yang telah 

ia kerjakan. 

                                                           
1"upah". KBBI Daring.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.Diakses tanggal 27 

Mei 2019. 
2Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2002), h.5.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah
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3. Menunjang Perekonomian Keluarga 

Menunjang berarti membantu kelancaran (usaha atau 

sebagainya) dengan upah atau yang lainnya. Dalam hal ini 

menunjang dapat diartikan sebagai usaha menopang atau 

sumbangan seorang wanita yang bekerja untuk keluarganya. 

Ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau 

bersama-sama dalam menggunakan faktor yang mereka 

butuhakan.
3
 Adapun keluarga adalah suatu kekerabatan yang 

ditandai adanya kerjasama ekonomi dan memiliki fungsi 

berkehidupan, bersosialisasi atau lainnya. Dapat disimpulkan 

bahwa menunjang perekonomian keluarga adalah suatu kajian 

tentang upaya manusia dalam membantu memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh 

seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan 

kebahagiaan bagikehidupannya. 

4. Perspektif 

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu 

masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang 

digunakan dalam melihat sebuah fenomena.
4
 

5. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada 

Al-quran dan Hadis. Para ulama, khususnya ahusunnah wal 

jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah 

Al-quran, Hadis, Ijma’ dan qiyas.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Letak geografis yang berada di selatan Pulau Sumatera telah 

menempatkan Provinsi Lampung pada posisi yang strategis, 

terutama sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. 

                                                           
3Suharwadi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 

h.36. 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 6184 
5 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 

2012), h. 16 
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Provinsi Lampung memiliki potensi sebagai salah satu jalan 

distribusi barang dan jasa nasional yang ditunjang dari sumber 

daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Provinsi 

Lampung terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 kota. Selama kurun 

waktu lima tahun terakhir Perekonomian Lampung didominasi 

oleh 4 (empat) sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan, industri pengolahan dan konstruksi. 

Namun hal tersebut tidak menjamin akan kesejahteraan dan 

tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Masih banyak 

masyarakat di Provinsi Lampung yang berada di bawah garis 

kemiskinan dan kurang dari kata sejahtera. Salah satu kabupaten di 

Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah juga 

memiliki persentasi tingkat kemiskinan yang tinggi, padahal di 

Kabupaten Lampung Tengah banyak sektor yang dapat 

dimanfaatkan, salah satunya adalah sektor industri. Desa Gaya 

Baru II, merupakan salah satu dari sekian banyak desa di 

Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki penduduk dengan 

tingkat kemiskinan dan kesejahteraan yang masih jauh dari kata 

layak. 

Jumlah penduduk miskin menurut kesejahteraan di Kabupaten 

Lampung Tengah pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 1.1 

Komposisi Penduduk menurut Kesejahteraan 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 

Kesejahteraan Jumlah 

Prasejahtera 85.350 

Sejahtera 1 77.555 

Keluarga Miskin 162.905 

Sumber: Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional Provinsi Lampung 

Berdasarkan data di atas bahwa tingkat kemiskinan keluarga 

prasejahtera di Kecamatan Seputih Surabaya sebanyak 85.350 
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keluarga. Desa Gaya Baru II adalah salah satu desa yang berada di 

Kabupaten Lampung Tengah, dengan tingkatan kesejahteraan yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Komposisi Penduduk Menurut Kesejahteraan  

Desa Gaya Baru II Tahun 2017 

Kesejahteraan Jumlah 

Prasejahtera 2.235 

Sejahtera 1 1.263 

Keluarga miskin 1.502 

Sumber: Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional Provinsi Lampung. 

Jumlah penduduk miskin pada Desa Gaya Baru II pada tahun 

2017 sebanyak 2.235 keluarga Prasejahtera. Dilatarbelakangi 

dengan tingginya angka kemiskinan keluarga prasejahtera tersebut, 

maka perlu keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk 

meningkatkan perekonomian keluarga tak terkecuali membutuhkan 

peran serta dari seorang wanita. 

Dari hasil pra survey sebagaimana yang terjadi di Desa Gaya 

Baru II, diketahui bahwa sebanyak 18 ibu rumah tangga ikut serta 

dalam mencari nafkah dengan bekerja menjadi buruh pada Industri 

Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya Baru II. Alasan keikutsertaan 

istri atau ibu rumah tangga bekerja menjadi buruh pabrik adalah 

karna pendapatan suami yang masih rendah dan tidak menentu, 

latar belakang pendidikan yang rendah, dan kebutuhan sehari-hari 

yang semakin meningkat, kebutuhan konsumsi, biaya pendidikan 

anak, dan biaya kesehatan. Menjadi buruh di pabrik merupakan hal 

yang dapat dilakukan untuk menunjang perekonomian keluarganya 

dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarganya menjadi 

lebih baik. 

Dalam mencapai kesejahteraan perekonomian keluarga perlu 

adanya sumber pendapatan tambahan sehingga peran wanita 

dibutuhkan. Peran wanita dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 
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menjadi suatu keharusan, akibat semakin mendesaknya kebutuhan 

hidup. Sulitnya keadaan ekonomi keluarga sering kali membuat 

wanita ikut serta untuk menambah pendapatan karena tidak dapat 

mencukupi kebutuhan keluarga. 

Dalam keluarga yang memiliki ekonomi rendah, wanita 

terdorong untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan 

keluarganya dengan bekerja sebagai buruh industri. Peran wanita 

dalam memenuhi ekonomi keluarga sangat penting, bahkan ada 

yang menjadi tulang punggung keluarga. Berbagai jenis pekerjaan 

dilakukan seperti pembantu rumah tangga, pedagang, buruh, 

pendidik, dan sebagainya.
5
 Keadaan ini pada tingkat akumulasi  

tertentu akan menggerakkan para perempuan untuk tidak hanya 

duduk manis dan berdiam diri di rumah perempuan yang berstatus 

sebagai istri pun berhamburan membantu suami ke luar rumah. 

Wanita yang berperan sebagai pekerja diberbagai kegiatan 

usaha tidaklah dilarang dalam Islam. Para wanita boleh bekerja 

dalam berbagai bidang usaha baik dalam maupun luar rumah, baik 

sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain. Selama 

pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan dapat 

menjaga agamanya dan menghindari dampak-dampak negatif dari 

pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan keluarganya. Dengan kata 

lain, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, selama tidak 

melupakan sebagai istri dan ibu didalam keluarga. Dalam agama 

Islam wanita boleh bekerja selama pekerjaannya tidak 

menyampingkan keluarganya, seperti yang telah diterangkan di 

dalam Al- Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 32: 

                      

                      

            

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak 
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dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki 

ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.(Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 32). 

Dalam Al–Qur’an sebagai rujukan prinsip dasar umat Islam 

menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sangatlah 

adil yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Annisa ayat 32, 

sehingga prinsip Al-Qur’an menyatakan bahwa hak perempuan dan 

laki-laki adalah sama. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan 

kewajiban terhadap perempuan begitu pula sebaliknya, perempuan 

memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Upah Buruh Wanita Dalam 

Menunjang Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam Studi di Industri Pengolahan Kerupuk di Desa 

Gaya Baru II”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis memfokuskan penelitian pada Analisis Upah Buruh Wanita 

Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam Studi di Industri Pengolahan Kerupuk di 

Desa Gaya Baru II. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Peran Upah Buruh Wanita Dapat Menunjang 

Perekonomian Keluarga? 

2. Bagaimana Peran Buruh Wanita dalam Menunjang 

Perekonomian Keluarga Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wanita 

yang bekerja sebagai buruh dalam menunjang perekonomian 

keluarga pada Industri Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya Baru II. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

Sebagai pengetahuan bagi penulis sendiri, maupun 

masyarakat umum tentang Analisis Upah Buruh Wanita Dalam 

Menunjang Perekonomian Keluarga studi pada Industri 

Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya Baru II. 

2. Secara Teoristik 

a.Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, khususnya mahasiswa/i yang ingin melakukan 

penelitian mengenai Upah Buruh Wanita Dalam Menunjang 

Perekonomian Keluarga. 

b. Akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbang 

pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi 

dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta 

wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, menambah 

pengetahuan, dan referensi lain yang berkaitan dengan 

Analisis Upah Buruh Wanita Dalam Menunjang 

Perekonomian Keluarga studi pada Industri Pengolahan 

Kerupuk di Desa Gaya Baru II. 

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Pada penelitian ini penulis juga mengambil beberapa referensi 

dari penelitian sebelumnya sebagai gambaran untuk membantu 

memudakan melakukan penelitian. 
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Berdasarkan latar belakang masalah peneliti memfokuskan pada 

Analisis Upah Buruh Wanita Dalam Menunjang Perekonomian 

Keluarga studi pada Industri Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya 

Baru II. Berikut ini beberapa hasil penelitian Yang Dilakukan Oleh 

Peneliti Sebelumnya: 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Indah 

Aswiyanti 

Peran Wanita Dalam 

Menunjang 

Perekonomian 

Rumah Tangga 

Keluarga Petani 

Tradisional Untuk 

Penanggulangan 

Kemiskinan Di Desa 

Kuwil Kecamatan 

Kalawat 

Peran wanita sebagai istri 

dan ibu rumah tangga 

petani tradisional di Desa 

Kuwil relatif kurang 

karena istri petani 

dominan dalam 

mengambil keputusan 

sendiri dalam mengambil 

keputusan sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan 

ekonomi dan sosial bagi 

keluarganya. Demikian 

pula untuk beban kerja 

dalam rumah tangga, 

yaitu tugas domistiknya 

ternyata juga besar. 

Dampak peran wanita 

sebagai ibu rumah tangga 

petani di Desa Kuwil 

dalam kehidupan 

perekonomian rumah 

tangganya ternyata cukup 

tinggi hal ini disebabkan 

pendapatan ibu rumah 

tangga petani tidak jauh 

berbeda dengan 

pendapatan suami yang 
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rata-rata bias memberi 

tambahan pendapatan 

keluarga sekitar 

Rp.50.000,- hingga 

Rp.75.000,-  

2 Yuliana Peran Ganda 

perempuan Dalam 

Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga 

Latar belakang 

perempuan bekerja 

sebagai buruh pabrik 

PTP Nusantara XIV 

Gula dikarenakan 

adanya desakan 

kebutuhan ekonomi 

keluarga dank arena 

himpitan ekonomi 

keluarga. 

3 Sugeng 

Haryanto 

Peran Aktif Wanita 

Dalam Peningkatan 

Pendapatan Rumah 

Tangga Miskin 

Kontribusi pendapatan 

wanita dirasa sudah 

cukup signifikan dalam 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

4. Ratna 

Nurhanda

yani 

Peran Istri Dalam 

Upaya Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga 

Ditinjau Dari 

Ekonomi Islam 

Peran istri dalam 

meningkatkan 

perekonomian sudah 

dapat terlihat dari peran 

seorang perempuan (ibu 

rumah tangga di UKM 

2 Putri) yang banyak 

membantu memajukan 

perekonomian keluarga 

dengan cara ikut ambil 

dalam mencari nafkah 

sebagai pekerja. Dalam 

ekonomi Islam istri 

diperbolehkan untuk 

bekerja karena salah 
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satu wujud bakti 

membantu suami dalam 

mencari nafkah untuk 

kelurga. Yang dimana 

hal tersebut mendapat 

izin dan restu dari 

suami sebelum memulai 

pekerjaan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

seorang istri bekerja 

antara lain adalah 

tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan 

suami, jumlah 

tanggungan keluarga. 

Sedangkan kesulitan 

yang sering kali 

dihadapi oleh seorang 

ibu yang bekerja 

diantaranya yaitu faktor 

internal yakni 

manajemen waktu, dan 

faktor eksternal seperti 

dukungan suami, 

kehadiran anak-anak, 

serta faktor relasionar. 

5 Siska 

Febrianti 

PERAN IBU 

RUMAH TANGGA 

DALAM 

MENINGKATKAN 

PEREKONOMIAN 

KELUARGA 

MELALUI HOME 

INDUSTRI 

DILIHAT DARI 

EKONOMI ISLAM 

Peran ibu rumah tangga 

dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga 

melalui home industri di 

Desa Bukit Peninjau II 

Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma 

iniperan ibu rumah 

tangga sangat 

berpengaruh dalam 
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(STUDI DI DESA 

BUKIT PENINJAU 

II KECAMATAN 

SUKARAJA 

KABUPATEN 

SELUMA) 

perekonomian keluarga. 

Ibu rumah tangga, 

bekerja melalui home 

industriuntuk membantu 

meningkatkan 

perekonomian keluarga 

dan membantu suami 

dalam mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-

hari. Pandangan 

Ekonomi Islam 

terhadap peran ibu 

rumah tangga dalam 

meningkatkan 

perekonomian keluarga 

melalui home industri di 

Desa Bukit Peninjau II 

Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma ini 

menurut pandangan 

ekonomi Islam yaitu, 

ibu rumah tangga 

diperbolehkan untuk 

bekerja diluar rumah 

asalkan memenuhi 

syarat seperti mendapat 

izin dari suami atau 

walinya, tetap menjaga 

penampilan Islamiah, 

menghindari 

pencampuran laki-laki 

dan perempuan, 

pekerjaannya sesuai 

dengan tabiat seorang 

wanita dan tidak 

melalaikan tugas 
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utamanya sebagai ibu 

rumah tangga. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan 

salah satu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang 

dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berfikir reflektif, 

berfikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan 

penyelidikan
6
. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowboal, tehnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
7
. Untuk 

itu diperlukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a.Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Resrarch) penelitian lapangan yaitu penelitian di mana data 

diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya 

sehingga sumber data dari penelitian lapangan ini adalah 

sumber data primer.
8
 Penelitian lapangan ini dilakukan 

dengan meminta sumber data dari Industri Pengolahan 

Kerupuk di Desa Gaya Baru II terkait para buruh wanita 

yang terlibat didalam industri pengolahan kerupuk. 

 

                                                           
6 Muri Yusuf, Merode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan Edisi pertama, (jakarta: Kencana, 2013), h.24 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.14 
8Ibid 
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b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, yang menggunakan 

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. 

1) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Industri Pengolahan 

Kerupuk di Desa Gaya Baru II. 

2) Subjek Dan Objek Penelitian 

Adapula subjek dan objek penelitian adalah: 

a) Objek penelitian adalah pelaku usaha industri 

pengolahan kerupuk dan para pekerja wanita yang 

terlibat didalam industri pengolahan kerupuk. 

b) Subjek dalam penelitian ini adalah "faktor-faktor yang 

mendorong wanita untuk bekerja dalam menunjang 

ekonomi keluarga" 

2. Sumber Data 

a.Data Primer  

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung 

dari sumber data. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh 

secara langsung dari para wanita yang bekerja pada Industri 

Pengolahan Kerupuk di Desa Gaya Baru II. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data dokumentasi yang sudah 

tersedia sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini 

penulis mendapatkan data skunder berupa dokumentasi, dari 

buku-buku literatur serta jumlah upah yang diterima oleh 

buruh wanita yang bekerja di Industri Pengolahan Kerupuk 

di Desa Gaya Baru II. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan beberapa 

setingan, beberapa sumber dan beberapa cara bila diliat dari 

cara tehnik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan cara interview (wawancara), observasi 
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(pengamatan), dan dokummentasi. 

a.Metode Interview (Wawancara) 

Metode interview atau wawancara alat pengumpulan data 

atau informasi denga cara mengajukan pertanyaan secara 

lisan dan dijawab secara lisa pula. Wawancara dalam 

penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara 

merekam atas jawaban pertanyaan yang yang diberikan ke 

respoden. 

Adapun Jenis interview (wawancara) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu 

suatu pelaksanaan interview pada saat melaksanakan 

wawacara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen, 

penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabanya sudah disiapkan. Sehingga dengan 

wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan 

pertanyaan sama dan pengumpulan data mecatatnya. 

Interview ini ditujukan kepada wanita yang bekerja pada 

industri pengolahan kerupuk di Desa Gaya Baru II. 

b. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses blogis dan 

pisikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Tenik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenalan dengan 

pelaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila 

respoden yang diamati tidak terlalu benar
9
 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumen dari seseorang
10

. Peneliti 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tulis atau 

dokumen resmi tertulis serta foto pengisi kuesioner dengan 

                                                           
9 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2018), h,229 
10 Ibid, h. 476 
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pihak terkait. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

a. Reduksi Data (Data Reductio) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu, peneliti harus 

melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi   

data   berarti   merangkum,   memilih   hal-hal   pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, 

data yang telahdireduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Penyaji Dan Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajidan 

data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie 

chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut maka data teroganisasikan, tersusun, dalam pola 

hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami. 

c. Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat 
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sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahapawal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

kredibel
11

 

 

 

 

 

                                                           
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), h. 405-412 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upah buruh wanita di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih 

Surabaya memiliki peran dalam menunjang kesejahteraan 

ekonomi rumah tangga, terutama pada aspek pemenuhan 

kebutuhan sandang, pangan, kelengkapan rumah tangga, biaya 

pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, 

buruh wanita yang bekerja dipabrik untuk menunjang 

perekonomian keluarganya telah menjalankan perannya sebagai 

pekerja dan juga ibu rumah tangga dengan baik karena mampu 

mengatur waktu dengan baik agar tugas mereka dalam 

menjalankan peran ganda tersebut dapat berjalan dengan 

seimbang.  

2. Buruh wanita memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap 

kesejahteraan ekonomi rumah tangga menurut konsep ekonomi 

Islam, tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendapatan, akan 

tetapi peran itu dapat dilaksanakan di dalam rumah tangga 

dengan cara mengatur pengeluaran anggaran biaya rumah 

tangganya dengan hemat dan ekonomis, tidak boros dan 

berfoya-foya, mengutamakan kebutuhan primer, mampu 

menyisihkan sebagian anggaran biaya rumah tangga. Peran 

buruh wanita di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih 

Surabaya telah memenuhi sebagian dari sistem ekonomi Islam, 

oleh karena itu wanita di Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih 

Surabaya dibolehkan untuk bekerja, sesuai dengan firmah Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat An Nahl ayat 97. 
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B. Saran  

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, kiranya dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para buruh wanita atau istri yang terlibat dalam mencari 

nafkah, agar pandai mengatur biaya oprasional pengeluaran 

keluarga dengan baik, sehingga memungkinkan adanya 

penambahan jumlah sisa saldo setiap bulannya dan peran serta 

yang dilakukan dalam menunjang perekonomian keluarga yang 

sesuai syariat Islam harus senantiasa dipertahankan. Bagi para 

suami yang istrinya bekerja diluar rumah agar saling pengertian 

terhadap pekerjaan dan permasalahan rumah tangga. 

2. Untuk pemerintahan daerah lebih ditingkatkan lagi dukungan 

untuk masyarakat dalam kegiatan ekonominya agar masyarakat 

dengan keadaan ekonomi rendah dapat memperbaiki kehidupan 

ekonominya. 
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