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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi 

partisipasi tenaga kerja perempuan muslim dalam bekerja dipasar 

tempel Kecamatan Sukarame, bagaimana faktor-faktor partisipasi 

tenaga kerja perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga dipasar tempel Kecamatan Sukarame, bagaimana partisipasi 

tenaga kerja perempuan muslim dalam perspektif ekonomi Islam 

dipasar tempel Kecamatan Sukarame. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data 

dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai motivasi 

partisipasi perempuan muslim dalam berkerja adalah motivasi Peran 

perempuan dalam bekerja adalah untuk membantu suami dalam 

memenuhui kebutuhan keluarga sebanyak 17 informan atau (63%), 

untuk diri sendiri dan anak-anak 6 informan atau (22%), fakfor 

pendidikan sebanyak 2 informan atau (7%), dan tidak memiliki 

ketrampilan khusus dalam bidang pekerjaan sebanyak 2 responden 

atau (7%). Sedangkan  Fakfor-faktor partisipasi tenaga kerja muslim 

dikecamatan sukarem dalam bekerja adalah antara lain karena faktor 

modal, umur, tingkat pendidikan, lama bekerja, jumlah anak. Dan 

selanjutnya yaitu  partisipasi tenaga kerja perempuan muslim di 

Kecamatan Sukarame dalam perspektif ekonomi Islam adalah 

partisipasi tenaga kerja perempuan muslim dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga sudah dapat diliat dari peran seorang perempuan 

(ibu rumah tangga di pasar tempel Kecamatan Sukarame) yang 

banyak membantu suami dalam perekonomian keluarga dan 

perempuan yang bekerja dalam perspektif ekonomi Islam tidaklah 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan dalam 

ajaran ekonomi Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap 

membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka dan semua hal 

tersebut tentu sudah mendapatkan izin dan restu dari suami sebelum 

melakukan kegiatan berdagang.  

 

Kata Kunci : Partisipasi, Tenaga Kerja Perempuan Muslim, 

Pendapatan 
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ABSTRACT 

This study aims to find out how the motivation for the 

participation of Muslim women workers in working in the outboard 

market of Sukarame District, how the faktors of the participation of 

Muslim female workers in increasing family income in the outboard 

market of Sukarame District, how the participation of Muslim women 

workers in the perspective of the Traditional economy in the outboard 

market, District Sukarame. This research is a qualitative research with 

a qualitative descriptive approach. Data were collected by means of 

observation, interviews and documentation. 

Based on the results of research on the motivation of Muslim 

women's participation in work is the motivation The role of women in 

work is to help their husbands in meeting the needs of the family as 

many as 17 informants or (63%), for themselves and their children 6 

informants or (22%), fakfor education as many as 2 informants or 

(7%), and do not have special skills in the field of work as many as 2 

respondents or (7%). Meanwhile, the faktors of participation of 

Muslim workers in Sukarem sub-district in working are among others 

due to faktors of capital, age, education level, length of work, number 

of children. And furthermore, the participation of Muslim women 

workers in the Sukarame district in the perspective of Islamic 

economics is the participation of Muslim women workers in 

increasing family income which can be seen from the role of a woman 

(a housewife in the outboard market of Sukarame District) who helps 

her husband a lot in the family economy and women who work in an 

Islamic economic perspective do not conflict with the provisions that 

have been taught in Islamic economics teachings, where a working 

wife is considered to help her husband in providing for their children 

and all of these things must have obtained permission and blessing 

from her husband before carrying out activities. trade. 

 

Keywords: Participation, Muslim Women Workforce, Income 
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MOTTO 

                          

                    

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.A. An- Nahl {16} : 97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam penulisan penelitian karya ilmiah ini jadi lebih 

terarahnya karya tulis ini, dan tidak terjadinya kesalah pemahaman 

dalam pengertian judul yang penulis kemukakan, maka penulis 

perlu untuk memberi gambaran yang jelas serta secara detail 

terhadap arti kalimat dalam pengertian judul skripsi. Adapun judul 

karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah ―Analisis 

Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada 

Pedagang Perempuan Muslim Di Pasar Tempel Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung)” 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis adalah proses percarian jalan keluar (pemecahan 

masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu 

kegiatan, keikutsertaan.
2
 

3. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap 

melakukan pekerjaan, atau punya pekerjaan namun sementara 

tidak bekerja atau penggangguran.
3
 

4. Meningkatkan adalah upaya dalam menghasilkan kualitas 

yang lebih baik guna mengubah sesuatu hal menjadi lebih 

berkualitas.
4
 

                                                           
1Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Reality 

Publisher, 2006), 44. 
2―Kamus Besar Bahasa Indonesia,‖ Pub. L. No. 

https://kbbi.web.id/partisipasi (n.d.). 
3―Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020.,‖ Kota 

Bandar Lampung, 2020. 
4Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Jakarta: 

1 
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5. Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para 

anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas 

jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan 

dalam turut serta membentuk produksi nasional. Income 

pendapatan/penghasilan adalah seluruh pendapatan seorang 

baik berupa uang maupun barang yang diperoleh untuk suatu 

jangka waktu tertentu.
5
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap suatu yang akan menambah pengetahuan 

seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan 

pandangan luas.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang Islami.
7
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi serta pembangunan manusia 

merupakan satu kesatuan tujuan pembangunan yang ingin dicapai 

bangsa Indonesia setelah terjadinya krisis pada tahun 1990-an. 

Bangsa Indonesia tidak ingin menyaksikan keadaan saling 

meniadakan antara pertumbuhan dan keadilan sosial, antara 

ekonomi yang baik dengan politik yang sehat, antara kesejahteraan 

masyarakat dan individu, saat ini bangsa Indonesia mendambakan 

adanya kebijakan publik yang menganut prinsip manusia bukan 

hanya alat pembangunan, akan tetapi juga sebagai tujuan akhir 

pembangunan. Pembangunan ekonomi bisa sebagai penompang 

pembangunan manusia Jika pembangunan ekonomi berkualitas. 

Pembangunan ekonomi yang merata akan dapat dinikmati oleh 

sebagian besar penduduknya selain itu juga memberikan dampak 

                                                                                                                             
PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 3. 

5Hermanto, Ilmu Usaha Tani (Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), 390. 
6Dedi Supradi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Seti, 2013), 249. 
7Pusat Pengkajian and dan Penembangan Ekonomi, Ekonomi Islam (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2011), 17. 
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nyata pada perubahan pembangunan manusia. 

pembangunan dibagi menjadi tiga komponen dasar, sebagai 

basis konseptual dan pendoman praktis dalam memahami 

pembangunn yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi 

kebutuhan pokok, meningkatkan rasa kepercayaan diri serta 

kebebasan dalam memilih.
8
 

Dari pembahasan diatas bahwasanya masyarakat baik 

individu maupun kelompok wajib mampu untuk memenuhui 

kebutuhan pokok baik sandang, pangan dalam kehidupan, 

menggunakan cara yakni melakukan suatu pekerjaan atau 

melakukan hal-hal aktivitas lainnya yang bisa menerima suatu 

penghasilan, dari penghasilan itu lah yang akan digunakan oleh 

manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain memenuhi 

kebutuhan pokoknya manusia juga wajib bisa untuk meningkatkan 

rasa percaya diri. Manusia merupakan makhluk sosial yang 

hidupnya bersosialisasi antara manusia lainnya, jadi dibutuhkan 

manusia bisa untuk meningkatkan rasa kepercayaan  dirinya 

sendiri, karena dapat kita ketahui bahwasanya saat ini banyak 

sekali masyarakat yang kurang memiliki kepercayaan  atas dirinya 

sendiri, dan selanjutnya yaitu manusia dibebaskan dalam 

menentukan berpendapat, baik laki-laki, perempuan, tua maupun 

muda sebagai manusia yang hidup sosial pada masyarakat lainnya. 

Maksud dari memiliki kebebasan dalam menentukan berpendapat 

merupakan hak atas menyampaikan atau tidak menyampaikan 

kebebasan beropini tentang suatu masalah, interaksi, kebebasan 

dalam menjalani kehidupan. 

Di Indonesia, pembangunan ekonomi adalah salah  satu 

bagian dari program pembangunan nasional yang sudah 

direncanakan oleh pemerintah untuk kemajuan Negara Indonesia. 

akan tetapi, pembangun ekonomi di Indonesia sendiri saat ini 

belum merata secara keseluruhannya, disebabkan masih banyak 

wilayah-wilayah yang pembangunan ekonominya kurang 

memadai. Selain permasalahan pembangunan ekonomi, indonesia 

juga mengalami permasalah angakatan tenaga kerja, dimana 

                                                           
8
Smith Todaro, Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, Penerbit, 2011), 

19. 
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banyaknya jumlah angkatan tenaga kerja namun minimnya jumlah 

lapangan pekerjaan. Sebagai akibat terjadinya peningkatan jumlah 

pengangguran yang terdapat di Indonesia. 

Pembangunan ekonomi di Indonesia selain itu adalah salah 

satu program pembangunan nasional yang sudah dirancanakan oleh 

pemerintah, pemerintah juga wajib berupaya untuk memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan, 

kesejahteraan serta pemerataan pembangunan. Selain itu pula 

pemerintah wajib  dapat berusaha mengatasi permasalahan tenaga 

kerja. Yang sebagai mana permasalahan tenaga kerja di Indonesia 

sendiri diantaranya tingkat upah, pendidikan, skill yang dimiliki 

oleh calon pekerja, dan  masalah yang paling utama adalah 

minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang terdapat pada 

Indonesia. Dengan angkatan kerja yang terdapat Indonesia 

berdasarkan dari data bps 76,82%.  

Tingginya nilai tingkat partisipasi angkatan kerja 

menandakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara 

ekonomi pada suatu negara. Semakin tinggi nilai tingkat partisipasi 

angkatan kerja, maka semakin tinggi juga jumlah tenaga kerja yang 

dapat untuk menghasilkan suatu barang dan  jasa dalam suatu 

perekonomian. di Indonesia sendiri saat ini memiliki jumlah 

partisipasi angkatan tenaga kerja khusus perempuan yang termasuk 

dalam angkatan kerja sebanyak 34,65%. Keith Davis  

mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan emosi 

dan  pegawai mental dalam situasi kelompok yang mengiatkan 

mereka menyumbang untuk tujuan kelompok dan  bertanggung 

jawab terhadap hal tersebut. 

Didalam ekonomi Islam terkait dengan bekerja dan 

partisipasi M. Akram Khan, menerangkan bahwa ekonomi Islam 

bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagian hidup 

manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya 

alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Dimensi yang 

dikemukakan Akram Khan, memberikan dimensi normative 

(kebahagian hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif 
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(mengorganisir sumber daya alam).
9
 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, partisipasi 

merupakan salah  satu bentuk ikut serta pada suatu kegiatan, untuk 

suksesnya program kerja ini hendaklah semua anggota 

berpartisipasi penuh.
10

 Partisipasi pengambilan bagian pada di 

dalamnya keikutsertaan, peran dan  penggabungan diri sebagai 

peserta.
11

 Partisipasi adalah keterlibatan seorang secara sadar 

kedalam hubungan sosial pada situasi tertentu. berdasarkan 

pengertian diatas, maka seseorang bisa berpartisipasi Jika dia 

menemukan dirinya dalam kelompok, melalui banyak sekali proses 

berbagai melalui orang lain hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, 

kepatuhan serta tanggung jawab beserta. 

Pada saat ini partisipasi tenaga kerja perempuan dalam 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah merupakan 

suatu hal yang baru, karena dapat kita jumpai baik di perkotaan 

maupun diperdesaan banyak perempuan yang ikut adil dalam 

bekerja untuk membantu suami dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga. Pekerjaan diperkotaan yang sering dilakukan oleh 

perempuan iyalah merupakan pekerjaan kantoran, perusahaan, 

karyawan swasta, karyawan industri, pengemudi ojol, karyawan 

pabrik/supermarket, dan  masih banyak lagi, sedangkan untuk 

diperdesaan perempuan pekerjaan yang mampu di lakukan yaitu 

menjadi buruh cuci, asisten rumah tangga, petani, tidak sedikit pula 

diperkotaan maupun diperdesaan perempuan yang bekerja 

profesinya sebagai pedagang. Karena faktor pendidikan yang 

rendah yang menjadi salah satu penyebab tenga kerja perempuan 

diperdesaan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak 

lagi dari yang telah disebut diatas. Akan tetapi dengan pekerjaan 

yang mereka lakukan saat ini sudah dapat membantu suami dalam 

perekonomian keluarga yakni dalam memenuhui kebutuhan dalam 

                                                           
9Lendy Zelviean Adrani and Toto Suratno, Kumpulan Teori Pemikiran 

Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer, 

cetakan pe (Bandung: wibina bhakti persada bandung, 2021). 
10Yahya A. Muhaimin, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

pustaka, 2005), 831. 
11Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Gitamedia Prees, 

n.d.), 361. 
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sehari-harinya, walaupun terkadang dalam waktu tertentu 

pendapatan yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

Tingginya jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 

yang berada disuatu wilayah akan berakibat pada peluang 

pekerjaan yang akan diperoleh oleh para pencari pekerjaan. Di saat 

ini baik Negara maju maupun negara berkembang sedang di 

hadapkan dengan persoalan wabah covid-19. Akibat dari wabah 

covid-19 tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK 

karyawannya, pengkurangan jumlah oprasional jam kerja, 

banyaknya tampat wisata dan tempat hiburan lainnya di tutup, 

diberlakukan nya batasan berinteraksi antar masyarakat lainnya, 

diberlakukan lockdown  dibeberapa negara, sedangkan untuk di 

Indonesia sendiri hanya diberlakukannya nya SBB sekala besar-

besaran pada awal terjadi tingginya angka lonjakan kasus yang 

terpapar virus covid-19. Selain itu juga wabah covid-19 berdampak 

terhadap berkurangnya jumlah pendapatan yang diperoleh oleh 

keluarga, selain itu juga dampak covid-19 berdampak terhadap 

jumlah pendapatan pedagang yang berada dipasara tempel 

Kecamatan Sukarame dan masih banyak lagi dampaknya yang 

diakibatkan oleh wabah pandemi covid-19. Pendapatan pedagang 

dimasa pandemi covid-19 dapat diliat pada tabel 1.1 berikut 

dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pendapatan Informan Perempuan Muslim Yang 

Berdagang Dipasar Tempel Kecamatan Sukarame Selama 

Masa Pandemi Covid-19 Menurut Kelompok Pendapatan Satu 

Bulan 

 

No Uraian Jumlah Persentase 

1 < dari Rp. 500.000 3 11 % 

2 Rp. 500.000 – 700.000 7 26 % 

3 Rp. 800.000 – 1.000.000 8 30 % 

4 Rp.1.500.000 – 3.000.000 6 22% 

5 > Dari Rp. 3.000.000 3 11% 

 Total 27 100 % 

Sumber data: hasil olahan data primer 2022 
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Dari data tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah 

pendapatan yang didapatkan oleh informan dalam satu bulan 

selama masa pandemi covid-19 yang paling tinggi adalah berada 

pada pendapatan Rp. 800.000-1.000.000 sebanyak 8 informan atau 

(30%), pendapatan Rp. 500.000-700.000 sebanyak 7 infoman atau 

(26%), pendapatan Rp. 1.500.000-3.000.000 sebanyak 6 informan 

atau (22%), pendapatan yang lebih dari Rp. 3.000.000 sebanyak 3 

informan atau (11%), dan pendapatan informan yang paling rendah 

adalah pada pendapatan kurang dari Rp. 500.000 sebanyak 3 

informan atau (11%).  

Sunyoto menjelaskan motivasi kerja adalah sebagai keadaan 

yang mendorong kegiatan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai keinginannya. Motivasi kerja 

adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang 

manusia, yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar 

yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan 

non moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara 

positif atau secara negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat 

menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau 

kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Dari 

penjelasan yang telah dijelaskan diatas terkait dengan motivasi 

partisipasi tenaga kerja perempuan muslim adalah berkurangnya 

jumlah pendapatan keluarga menjadi salah satu motivasi 

perempuan untuk bekerja, dengan ikut berpartisipasinya 

perempuan dalam bekerja diharapkan mampu untuk membantu 

suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga motivasi 

perempuan dalam bekerja adalah dikarenakan suami tidak mampu 

lagi untuk bekerja atau sudah tidak memiliki suami lagi sehingga 

mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan 

anak-anak yang dimiliki, selain itu juga masih banyak motivasi 

perempuan dalam berpartisipasi dalam bekerja. Pengambilan 

sampel partisipasi tenaga kerja dipasar tempel adalah ingin 
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mengetahui bagaimana jumlah pendapatan keluaraga dan jumlah 

pendapatan selama berdagangdipasar tempel yang diperoleh 

selama masa pandemi covid-19 apakah mengalami penurunan atau 

tidak, selain itu juga ingin mengetahui apamotivasi yang melatar 

belakangi mereka bekerja yang berprofesinya sebagai pedagang. 

Pemilihan perempuan yang sudah berrumah tangga untuk 

bekerja adalah karena faktor penghasilan yang dihasilkan kaum 

laki-laki yang ada dirumah tangganya tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi faktor utama 

kaum perempuan yang sudah menikah ini untuk bekerja sambilan. 

Mereka lebih memilih pekerjaan yang ada disekitaran rumahnya 

guna untuk mempermudah peran ganda meraka. Yaitu peran untuk 

mengurus rumah tangganya supaya tidak terganggu dan juga peran 

mereka untuk mendapatkan hasil tambahan untuk kebutuhan 

keluarganya. Maka perempuan mencari pekerjaan sambilan 

disekitar rumahnya supaya mereka mudah untuk mengurus rumah 

tangganya dan kebutuhan dari pekerjaannya tersebut.
12

 

Islam memandang keberhasilan tergantung pada kombinasi 

etika, sosial, lingkungan dan ekonomi yang sesuai dengan hukum 

Islam, dalam konteks bisnis melibatkan berbagai unsur termasuk 

perempuan di dalamnya. Perempuan memiliki peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam Islam, 

perempuan adalah sosok yang diistimewakan dan dihormati. 

Sehingga, banyak hukum agama Islam yang dikhususkan untuk 

perempuan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah 

umat Islam terbesar di dunia.  Di Indonesia, perempuan adalah 

salah satu kekuatan besar, yang penduduk Indonesia sekitar 250 

juta orang, setengah dari mereka adalah perempuan. Namun, 

perempuan di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal 

karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga, 

kewirausahaan perempuan dianggap mampu melakukan perubahan 

nilai sosial dan ekonomi.
13

 

                                                           
12St Maryam, Dinamika Sosial Ekonomi Partisipasi Kerja Permpuan 

Menikah, cetakan pe (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 5. 
13Heni Noviarita, ―Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Muslim Di Provinsi Lampung,‖ 
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Adapun anggapan bahwa perempuan secara alami 

mempunyai sifat rajin, teliti, lemah lembut, dan penyayang 

sehingga menyebabkan mereka diangap paling cocok untuk 

bekerja mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik). Akibatnya, 

semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, maka 

beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Pada kalangan 

keluarga miskin biasanya beban pekerjaan perempuan menjadi 

berlipat ganda, disamping mereka harus membereskan urusan 

rumah tangga, mereka juga harus bekerja di luar rumah untuk 

membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarganya.
14

 

Bagi Allah Swt baik laki-laki maupun perempuan 

sesungguhnya Allah tidaklah pernah membedakan antara 

keduanya, di mata Allah Swt laki-laki dan perempuan semua 

derajatnya tetaplah sama, perbedaan yang dilakukan oleh Allah 

Swt kepada laki-laki dan perempuan hanyalah bagaimana 

perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya. Dalam Islam Allah 

tidak pernah melarang laki-laki maupun perempuan untuk 

melakukan perkerjaan. Dalam sejarah perjalanan Rasulullah dapat 

dijumpai adanya partisipasi perempuan dalam perperangan, dengan 

tugas yakni membantu pengobatan korban terluka, menyediakan 

alat-alat lainnya yang diperlukan, memasak untuk para korban 

yang terluka dan masih banyak hal lainnya yang mampu dilakukan 

oleh perempuan. Bagiamana yang telah difirmankan Allah Swt. 

                   

                       

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik 

laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka 

mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya 

walau sedikitpun.”( Q.A. An- Nisa {5} : 124) 

Dalam penjelasan ayat di atas bahwasannya manusia baik 

                                                                                                                             
Terapan Manajemen Dan Bisnis, 2018. 

14Wirda nengsih Siti Fatimah, Gender Dan Pendidikan Multikultural, 

Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2016). 
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laki-laki dan perempuan diperintahkan selalu melakukan segala 

sesuatu perbuatan yang baik dilandasi oleh ketentuan-ketentuan 

ajaran agama Islam. Baik perkataan, perbuatan dan berperilaku 

dalam kehidupan sehari-harinya yang telah diperintahkan Allah 

Swt dan Rasulullah- nya. 

Selain itu, Islam menekankan adanya kesetaraan gender 

antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana halnya kaum pria, 

kaum prempuan dalam Islam memilik kesamaan dalam 

kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasikan potensi yang 

ada dalam dirinya. Seorang laki-laki misalnya bertugas sebagai 

pemimpin rumah tangga, karena secara biologis dan fisik disiapkan 

oleh Allah dalam keadaan yang lebih kuat fisik dan tenaganya dari 

prempuan. Dengan demikianlah laki-laki diwajibkan mampu untuk 

melindungi serta menafkahi istri dan keluarga, mengupayakan 

sandang, pangan, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan untuk 

prempuan berupa kasih sayang, kelembutan, kesabaran, 

ketelatenan, dan hal lainnya  masih banyak lagi yang dapat 

dilakukan oleh kaum perempuan. Terdapat tugas perempuan yang 

tidak dapat dilaksanakan tugas-tugas nya oleh laki-laki, yaitu 

mengandung, menyusui, merawat bayi, mendidik dan mengasihi 

anak, menjaga rumah tangga dan sebagainya.
15

 Sebagaimana yang 

telah di firmankan Allah Swt. 

                     

          

 “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.” (Q.A. An- Nisa 

{4} : 34) 

Ayat diatas dapat disumpulkan bahwasannya laki-laki adalah 

                                                           
15Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 105. 
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seorang pemimpin, bertanggung jawab atas keluarganya, dan 

mencari nafkah. Oleh sebab itu, maka seorang istri wajib dan 

menaati semua perintah suami selama suami tersebut tidak durhaka 

kepada Allah. Akan tetapi bagi laki-laki jika seorang istri telah 

mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh laki-laki, 

maka jangan sekalipun mencari kesalahan-kesalahan istrinya yang 

akan memicu sebuah pertengkaran. 

Dan seiring berjalannya waktu kehidupan manusia 

mengalami berubahan serta perkembangan ekonomi yang terus 

meningkat menghasilkan peran perempuan  menjadi ganda dalam 

keluarga. Peran perempuan tidak hanya dibutuhkan dalam berumah 

tangga saja, tetapi peran perempuan  pula berperan penting dalam 

meningkatkan pembangun ekonomi dalam  berbagai bidang politik 

lainnya. Peran ganda ini dapat diliat oleh para perempuan muslim 

yang berdagang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga di pasar tempel, Kecamatan Sukarame. 

Perempuan tersebut merasa menikmati untuk pekerjaan yang 

mereka tekuni sehari-hari serta menjadikan sebagai pekerjaan 

sampingan, tetap, atau senang berdagang. 

Alasan dalam memilih pasar tempel tradisional disukarame 

sebagai objek penelitian adalah. Karena permasalahan saya dapat 

diselesaikan dilokasi tersebut dan juga berdasarkan dari observasi 

skripsi penelitian sebelumnya yang memilih pasar tempel sebagai 

objek penelitian, penelitian sebelumnya masih jarang mengkaji 

tenaga kerja perempuan khusus perempuan muslim, penelitian-

penelitian sebelumnya hanya meneliti pelaku usaha yang telah 

mereka tetapkan sebagai objek penelitiannya. Dan juga pasar 

tempel dekat dengan lokasi tempat saya tinggal sehingga 

memudahkan saya untuk mengakses untuk meneliti lebih dalam 

lagi permasalahn yang akan saya kaji didalam penelitian saya. 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

partisipasi tenaga kerja perempuan muslim dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga, yakni dengan pendapatan yang telah 

diperoleh selama berdagang di pasar tradisional tempel kecamatan 

sukarama. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis 
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tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai ―Analisis 

Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam Meningkatka 

Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota 

Bandar Lampung (Studi pada pedagang perempuan muslim dipasar 

tempel kecamatan sukarema)‖ 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis melakukan 

penelitian di pasar tempel Kecamatan Sukarame, kota Bandar 

Lampung, provinsi Lampung. Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Sedangkan subyek penelitian ini adalah 

perempuan muslim yang berdagang dipasar tempel, sedangkan 

obyeknya adalah partisipasi tenaga kerja perempuan muslim dalam 

meningkatka pendapatan keluarga dalam perspektif ekonomi Islam 

di kota Bandar Lampung. Dalam melakukan penelitian ini penulis 

memfokuskan pada motivasi berpartisipasi tenaga kerja perempuan 

muslim dalam bekerja, faktor-faktor partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

dipasar tempel Kecamatan Sukarme, partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam perspektif ekonomi Islam dipasar 

Kecamatan Sukarame. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja perempuan muslim 

dalam bekerja di pasar tempel Kecamatan Sukarame? 

2. Bagaimana Faktor-faktor partisipasi tenaga kerja perempuan 

muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga dipasar 

Kecamatan Sukarame? 

3. Bagaimana partisipasi tenaga kerja perempuan muslim dalam 

perspektif ekonomi Islam dipasar Kecamatan Sukarame?  
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F. Tujuan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas 

maka tujuan masalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam bekerja dipasar Kecamatan 

Sukarame. 

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor partisipasi tenaga 

kerja perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga dipasar Kecamatan Sukarame. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam perspektif ekonomi Islam dipasar 

Kecamatan Sukarame. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi semuanya adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis : penelitian ini sebagai langkah awal dalam 

penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

perkuliahaan, serta sebagai salah satusyarat untuk memperoleh 

gelar sarjana (S.E) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

2. Bagi akademik : semoga hasil dari penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi bahan informasi tambahan untuk dibaca oleh 

mahasiswa dan menambah referensi bagi penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bagi masyarakat : semoga hasil dari penelitian ini bias menjadi 

bahan menambah pengetahuan bagi perempuan yang sudah 

berumah tangga bagaimana pentingnya perempuan ikut 

berpartisipasi dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan 

kerluarga. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

1. Yenni Samri Julianti Nasution, Ramhi Syrahriza, Marliyah. 
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(2020), dalam jurnalnya yang berjudul :―Analisis Partisipasi 

Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan 

Keluarga Di Ptkin Sesumatera‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis partisipasi tenaga kerja perempuan di PTKIN 

sesumatera dalam pemenuhan kesejahteraan keluarga. Hal ini 

karena perempuan menjalani peran ganda di keluarga, tidak 

hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga berkontribusi di 

ruang publik sebagai dosen dan tenaga kependidikan yang 

bekerja dengan jam yang telah terjadwal dan mempunyai 

penghasilan tetap, dengan penelitian menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan dalam 

memenuhi kesejahteraan keluarga sangat berperan. Ini 

dibuktikan dengan pola partisipasi yang dilakukan oleh tenaga 

kerja perempuan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a. 

Memberi kontribusi lebih dari 50 % dalam membantu 

pemenuhan kesejahteraan keluarga b. Memberi kontribusi 

kurang dari 50% dalam membantu pemenuhan kesejahteraan 

keluarga c. Memberi kontribusi pada pemenuhan kesejahteraan 

keluarga sebesar 50 %.
16

 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti berjudul 

―Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di Kota Bandar Lampung‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengtahui bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim untuk berpartisipasi dalam bekerja, untuk 

bagaimana faktor-faktor partisipasi tenaga kerja perempuan 

muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dan untuk 

mengetahui Bagaimana partisipasi tenaga kerja perempuan 

muslim di Bandar lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

Dengan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

                                                           
16

Yenni Samri Juliati Nasution, Rahmi Syahriza, and Marliyah, ―Analisis 

Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga Di 

PTKIN SeSumatera,‖ Kafaah: Journal of Gender … 10, no. 2 (2020): 145–58, 

http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/335. 
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2. Polaria Maradou, Djuwita R.R. Aling, florence v. Londong. 

(2017), dalam jurnalnya yang berjudul : ―Peran Perempuan 

Penjual Ikan Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga Di Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting 

Kota Manado‖. Penelitian ini bertujuan  Untuk menegtahui 

keadaan umum perempuan penjual ikan keliling di Kelurahan 

Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado dan, Untuk 

mendeskripsikan bagaimana bentuk peran perempuan penjual 

ikan keliling dalam meningkatkan pendapatan. Dengan 

penelitian menggunakan metode deskriptif dengan dasar 

penelitian studi kasus dengan metode pengambilan data 

menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa peran perempuan penjual ikan keliling 

dalam keluarga sangatlah penting. Meskipun waktu yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan ikan hanya 2 

jam–3 jam tapi sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga.
17

 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti berjudul ― 

Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di Kota Bandar Lampung‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengtahui bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim untuk berpartisipasi dalam bekerja, untuk 

mengtahui bagaimana faktor-faktor partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga, 

dan untuk mengetahui Bagaimana partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim di Bandar lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. Dengan penelitian menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

3. Sri Ayu Kurniati. (2016), dalam jurnalnya yang berjudul : 

―Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Dan Kontribusi 

Pendapatan (Studi Kasus Agroindustri Patin Desa Koto Mesjid 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau). Penelitian ini bertujuan 

                                                           
17Polaria Maradou, Djuwita R.R Aling, and Florence V Londong, ―Peran 

Perempuan Penjual Ikan Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga 

Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado” 5, no. 10 (2017). 
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menganalisis besarnya tingkat partisipasi tenaga kerja wanita, 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja 

wanita, dan menganalisis kontribusi pendapatan tenaga kerja 

wanita. Dengan penelitian menggunakan metode analisis 

deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah anggota keluarga, upah, pendidikan, umur, total 

pendapatan rumah tangga, dan waktu luang secara bersama- 

sama mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita. Tingkat 

Partisipasi Kerja (TPK) sebesar 1,05% yang artinya dari 100 

wanita usia produktif hanya terdapat 1 orang yang bekerja pada 

agroindustri ikan patin. Besarnya kontribusi pendapatan tenaga 

kerja wanita adalah 19,88% dari keseluruhan pendapatan total 

rumah tangga.
18

 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti berjudul ― 

Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di Kota Bandar Lampung‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengtahui bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim untuk berpartisipasi dalam bekerja, untuk 

mengtahui bagaiman f aktor-faktor partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga, 

dan untuk mengetahui Bagaimana partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim di Bandar lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. Dengan penelitian menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

4. Luh Made Ratna Puspita, A.A, Bagus Putu Widanta (2016), 

dalam jurnalnya yang berjudul: ―Analisis Pendapatan Istri   

Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di 

Desa Seranga‖. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh umur wanita, tingkat pendidikan, lama bekerja dan 

pelatihan secara parsial dan simultan terhadap pendapatan istri 

nelayan dengan upaya meningkatnya penghasilan keluarga di 

                                                           
18Sri Ayu Kurniati, ―Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Dan 

Kontribusi Pendapatan ( Studi Kasus Agroindustri Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten 

Kampar , Provinsi Riau ) Analysis of Women ‘ s Participation of Labor and 

Contributions Revenue ( Case Study Agroindustry Patin,‖ Jurnal Dinamika Pertanian 

XXXII, no. 1 (2016): 57–64. 
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Desa Serangan. Dengan penelitian menggunakan metode 

Teknik analisa data menggunakan analisa regresi linear 

berganda. Hasil analisis penelitian ditemukan bahwa secara 

simultan variabel umur, tingkat pendidikan, curahan waktu 

kerja dan pelatihan berpengaruh positif dan sinifikan terhadap 

pendapatan istri nelayan di Desa Serangan sebesar 63,5 persen. 

Secara parsial variabel umur, tingkat pendidikan, curahan waktu 

kerja dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan istri nelayan di Desa Serangan.
19

 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti berjudul ― 

Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di Kota Bandar Lampung‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengtahui bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim untuk berpartisipasi dalam bekerja, untuk 

mengtahui bagaimana f aktor-faktor partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga, 

dan untuk mengetahui Bagaimana partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim di Bandar lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. Dengan penelitian menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

5. Susilawati,  Qurratul Aini, Isfi, Reni Lestari (2020) , dalam 

jurnalnya yang berjudul :‖Peran Perempuan Pengrajin Bambu 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Loyok 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk peran yang dilakukan para 

pengrajin perempuan dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan para 

pengrajin perempuan dalam  meningkatkan pendapatan. Dengan 

penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian 

memperlihatkan beberapa bentuk peran perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga yaitu peran pencari nafkah 

                                                           
19Luh Made Ratna Puspita and A.A. Bagus Putu Widanta, ―Analisis 

Pendapatan Istri Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga DI 

Desa Serangan,” E-Jurnal EP Unud 5, no. 7 (2016): 846–60. 
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(publik) dan peran rumah tangga (domestik), sedangkan tingkat 

keberhasilan peran perempuan yang bekerja sebagai pengrajin 

bamboo adalah berkisar antara30-50% dengan rata-rata 

sumbangan sebesar 36%. Artinya perempuan pengrajin bamboo 

ini cukup penting perannya dalam meningkatkan pendapatan 

keluarganya.
20

 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti berjudul ― 

Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Muslim Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di Kota Bandar Lampung‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengtahui bagaimana motivasi partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim untuk berpartisipasi dalam bekerja, untuk 

mengtahui bagaimana f aktor-faktor partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim dalam meningkatkan pendapatan keluarga, 

dan untuk mengetahui Bagaimana partisipasi tenaga kerja 

perempuan muslim di Bandar lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. Dengan penelitian menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan  data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat empat kata kunci 

yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, rasional, empiris, dan 

sistematis, yang harus diperhatikan ketika melakukan penelitian, 

Serta data yang didapat melalui penelitian itu adalah data yang 

mempunyai kriteria tertentu yang valid.
21

 

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 

                                                           
20Susilawati et al., ―Peran Perempuan Pengrajin Bambu Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten 

Lombok Timur,‖ Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan 4, no. 1 (2020): 

95–103. 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (bandung: 

Alfabeta, 2017), 2. 
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kualitatif adalah metode yang dilandasakan pada filsafat 

postpositivisme yang penelitiannya dilakukan pada obyek 

yang alamiah. Obyek adalah obyak yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian dan kehadiran 

peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut.
22

 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan dari sifat penelitian ini memiliki sifat 

desktriptif analisis, karena dari penelitian ini memberikan 

gambaran mengenai bagaimana partisipasi tenaga kerja 

perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga yang 

menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-

data, serta menyajian data, menganalisis serta 

menginterpretasikannya. Deskriptif adalah suatu rumusan 

masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan 

atau memotresituasi sosial yang akan diteliti secara 

menyeluruh, luas dan mendalam.
23

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dan dataprimer. 

a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
24

 Dalam pembuatan karya imliah ini 

penulis mendaptkan data-data melalui cacatan yang 

diarsipkan oleh instansi terkait. instansi pemerintah, buku, 

artikel, dan jurnal penelitian terdahulu. 

b. Data Primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengunpul data.
25

 Dalam 

pembuatan karya ilmiah ini penulis mendapatkan data-data 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 

 

                                                           
22

Ibid., 7–8. 
23

Ibid., 209. 
24

Ibid., 137. 
25

Ibid. 



20 
 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini ditujukan kepada pedagang 

perempuan  muslim yang ada di pasar tradisional tempel, dalam 

metode data ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

valid, yang diperoleh langsung dari subjeknya. untuk 

mendapatkan data-data tersebut maka peneliti perlu melakukan: 

a. Metode Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan 

terhadap bagaimana perilaku masyarakat dalam hal 

menggunakan hak pilihnya.
26

 

b. Metode Wawancara yaitu merupakan metode yang memberi 

pertanyaan tersetruktur kepada sampel dari populasi dan 

dirancang untuk memperoleh informasi (data) dari 

responden.
27

 

c. Metode Dokumentasi yaitu  mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat 

kabar majalah dan sebagainya.
28

 

 

4. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wiyalah generalisasi yang terdiri atas, 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapakan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
29

 Maksud dari populasi 

dalam penelitian ini adalah jumlah pedagang perempuan 

muslim yang berada di pasar tempel Kecamatan Sukarame 

kota Bandar lampung yang jumlahnya 105 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut yang akan diteliti.
30

 

                                                           
26Ibid., 146. 
27Nur Achmad Budi Yulinto, Metodologi Penelitian Bisnis, cetakan 1 

(Malang: polinema press, 2018), 51. 
28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11. 
29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 80. 
30Ibid., 81. 
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Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian 

dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat 

mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah 

sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan metode sensus berdasarkan pada ketentuan 

yang dikemukakan oleh Sugiyono, Ia mengatakan bahwa 

―Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari 

Sampling Jenuh adalah Sensus‖. Metode penentuan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel 

jenuh dari Arikunto, yaitu metode sampling jenuh adalah 

teknik pengumpulan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel 

 

5. Tenik Pengambilan Sampel 

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Metode Arikunto. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 

orang, maka jumlah sampelnya di ambil secara keseluruhan, 

tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang maka bisa diambil 

10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.
31

 

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya 

lebih dari 100 orang informan, maka penulis mengambil 25%  

jumlah populasi yang berada di pasar tempel Kecamatan 

Sukarame yaitu sebanyak 27 orang informan. Dengan demikian 

maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, yaitu yang sudah berkeluarga, yang 

memiliki tanggungan anak. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan 

data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah 

dilaksanakan penelitian, hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

                                                           
31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 134. 
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oleh Nasution bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan 

dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan 

berlangsung terus menerus sampai penulisan penelitian.
32

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data model Miles dan Huberman yaitu aktifitas dalam 

analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data 

penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja 

waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti 

mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari 

berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang 

diteliti. Maknanya pada tahap ini, si peneliti harus mampu 

merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan 

lapangan (fieldnote), harus ditafsirkan, atau diseleksi 

masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah 

yang diteliti.
33

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai 

permasalahan seberapa efektivitas dan memberikan dampak 

dengan adanya program pemberdayaan ekonomi untuk 

kehidupan kelompok wanita tani. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam 

sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang 

didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks 

naratif. Biasanya dalam penelitian, kita mendapatkan data 

yang banyak. Data yang kita dapat tidak mungkin kita 

paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian 

data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk di susun 

secara sistemtis, atau simultan sehingga data yang diperoleh 

dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

                                                           
32 Ibid, 245 
33 Ibid, 247 



23 
 

 

 

Maka dalam display data, peneliti disarankan untuk tidak 

gegabah mengambil kesimpulan.  

c. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi 

Mengambil keputusan merupakan analisis lanjutan 

dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat 

disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima 

masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat 

diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara 

merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran 

dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran 

ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini 

berjalan dengan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian 

dapat diterima. 

 

J. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahami pembaca 

karya ilmiah ini, maka penulis memmengklasifikasikan penelitian 

ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, 

yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kalian penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahasa mengenai deskripsi teori yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu partisipasi, tenaga kerja, pengertian 

pendapatan, ekonomi Islam. Landasan teori digunakan sebagai 

dasar untuk menganalisis pokok permasalahan. 

 

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian  

Bab ini membahasa tentang sejarah dan geografis objek 

penelitian, Penyajian Fakta Dan Data Penelitian  
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BAB IV : Analisis Penelitian  

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari 

analisis data. 

 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

dan rekomendasi penelitian sebagai masukan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PARTISIPASI  

1. Pengertian Partisipasi  

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah 

―sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, 

keikutsertaan dan peran serta‖. Maksud partisipasi di sini adalah 

keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik 

secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu 

kegiatan tertentu.
34

 Menurut Hetifah, berpendapatan partisipasi 

adalah sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan 

dan juga jauh dari pemerintah terkait kepentingan eksternal. 

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman adalah 

sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi 

kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap 

tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama 

mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan 

oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, di mana partisipasi dapat 

juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok 

atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran 

dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi 

dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka 

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan 

memecahkan masalahnya. Dan Menurut Hetifah, berpendapatan 

partisipasi adalah sebagai keterlibatan orang secara sukarela 

tanpa tekanan dan juga jauh dari pemerintah terkait kepentingan 

eksternal. 

Mikkelsen  membagi partisipasi menjadi 6 (enam) 

pengertian, yaitu:
35

 

                                                           
34Mansyur Ramly, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 1986), 189. 
35Siti Hajar et al., Pemberdayaan Dan Patisipasi Masyarakat Pesisir, ed. 

Syarfida Hani, Cetakan Pe (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 

2018), 30. 
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a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat 

kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Partisipasi adalah ―pemekaan‖ (membuat peka) pihak 

masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan 

kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek 

pembangunan. 

c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat 

dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. 

d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung 

arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil 

inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan 

hal itu. 

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat 

setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, 

pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh 

informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak 

sosial. 

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. 

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi 

partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang 

(masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela 

dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap 

evaluasi. 

Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasia adalah 

meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang 

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung disetiap 

program kebijakan pemerintah melalui melibatkan masyarakat 

dalam mengambil keputusan dan kegiatan-kegiatan untuk 

selanjutnta dan untuk jangka yang lebih panjang. Wazir 

mengemukakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai 

keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial 

dalam situasi tertentu. Sedangkan Isbandi partisipasi adalah 
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keikutsertaan masyarakat dalam proses mengindentifikasi 

masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemiliharaan dan 

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi 

permasalahan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

mengevaluasi perubahan yang terjadi.sebagaimana yang telah 

Allah firmankan: 

                        

         

―Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, 

adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam 

dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" 

(seorang manusia), Maka jadilah Dia” (Q.A. Al- imran {3} : 

59)  

Partisipasi merupakan suatu hal yang khusus dari interaksi 

dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian yaitu: 

kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Mengungkapkan 

bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan 

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang kelompok atau 

masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu yang telah 

ditetapkan. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dilakukan oleh 

seseorang, kelompok atau masyarakat disini bukanlah yang 

bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang 

bersangkutan. Dengan demikian ini, partisipasi akan lebih tepat 

diartikan sebagi keikutsertaan seseorang di dalam suatu 

kelompok sosial untuk berpatisipasi mengambil bagian dalam 

kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya. 

Menurut cohn yang dikutip abdul karim, partisipasi 

merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, 

pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan 



28 
 

 

 

mengevaluasi program.
36

 

Menurut Sumaryadi, partisipasi adalah peran serta 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam 

kegiatan dalam memberi masukan.
37

 Berdasarkan pendapat para 

ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi 

merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu 

proses kegiatan. 

Para ulama fiqih telah menentukan tugas-tugas utama 

bagi seorang perempuan muslimah, menciptakan suasana aman 

dan tentram bagi suami dan anak-anaknya didalam rumah 

tangga. Memberikan keturunan, menyusui, mendidik anak-

anak, serta mengurus rumah tangga dapat terwujud. Islam tidak 

melarang perempuan bekerja, yang terpenting bagaimana dia 

memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi 

perempuan bekerja, keadaan-keadaan yang dimaksud:
38

 

a. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan 

primer dan sekunder ketika suami sudah meninggal atau 

sakit, atau pendapatannya menurun. 

b. Dalam bekerja, perempuan tidak mengabaikan kewajiban 

utamanya sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami 

dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang tidak 

boleh diabaikan. 

c. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan trampil 

perempuan untuk pekerjaan yang sesuai dengan fitrah 

perempuan dan bukan pekerjaan khusus laki-laki. 

 

 

                                                           
36F Aminuddin and A T Syir‘ah, ―Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui 

Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Peserta Program Keluarga Harapan Di 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati),‖ Islamic Review: Jurnal Riset Dan … 5, no. 85 

(2016): 223, https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/113. 
37Abdul Karim, Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis 

Partisipas (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012), 104. 
38Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim (Jakarta: Gema Insani, 

1998), 179. 
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Parah ulama fikih telah menetapkan beberapa persyaratan 

yang harus diikuti oleh perempuan bekerja, yaitu: 

a. Adanya persetujuan dari suami. 

b. Dapat menyembangkan antara tuntutan keluarga dan 

tuntutan kerja. 

c. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khalawat dan 

percampuran dengan laki-laki. 

d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri perempuan 

dan masyarakat. 

e. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah.  

                             

          

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami 

(sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir.dan ampunilah Kami 

Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana". (Q.A. Al- Mumtahanah {28} : 5) 

 

2. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi Masyarakat merupakan peran serta atau 

keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan 

atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer  menjelaskan 

bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya 

keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. 

Kerja sama dengan orang tua murid umumnya didefinisikan 

sebagai usaha para orang tua murid untuk mendukung kegiatan 

belajar-mengajar di sekolah dengan cara membantu belajar anak 

di rumah, mengawasi kegiatan anak di luar sekolah, 

berkomunikasi dengan anak tentang apa yang dipelajari di 

sekolah, menghadiri kegiatan-kegiatan sekolah yang sesuai, 

serta berkomunikasi dengan guru/staf sekolah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

partisipasi masyarakat adalah bentuk-bentuk partisipasi, 
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keterlibatan, atau dukungannya sebagai anggota masyarakat 

bersama-sama pihak sekolah baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
39

 

Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki sistem 

yang kompleks dan dinamis sehingga memerlukan manajemen 

yang profsional. Di dalamnya terdapat komponen guru, siswa, 

dan para staf non guru yang masing-masing mempunyai tugas 

tertentu dalam melancarkan program pendidikan sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota 

masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan 

(implementasi) program atau proyek pembangunan yang 

dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat 

memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya 

masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang 

dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi 

kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung 

jawab dalam kedudukan yang setara. 

Pentinganya partisipasi dikemukakan oleh Conyers 

sebagai berikut: 

a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan 

sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya 

program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 

b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau 

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses 

persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih 

mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan 

mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 

c. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat 

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri 

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah 

meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang 

terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah 

                                                           
39Ramly, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 185. 
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program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan 

untuk jangka yang lebih panjang. 

Theresia, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukan 

partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksaan kegiatan, 

pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan 

hasil-hasil pembanguan.
40

 

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

setiap program pembangunan manusia (termasuk 

pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) 

selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam 

banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-

kelompok kecil yang berkuasa dan kurang mencerminkan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. 

b. Partisipasi dalam pelaksaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak 

(yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela 

menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat 

dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk 

korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan 

diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang 

bersangkutan 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pematuan dan evaluasi program dan proyek 

pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya 

dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan 

untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah 

dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan 

yang bersangkutan. Dalam halini, partisipasi masyarakat 

untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
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perkembangkan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan 

sangat diperlukan. 

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, 

merupakan unsure terpenting yang sering terlupakan. Sebab, 

tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup 

masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan 

yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan akan 

merangsang kemauan dan sukarelaan masyarakat untuk 

selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan 

akan datang. 

3. Prinsip-Prinsip Partisipasi 

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana 

tertuang dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipasi 

yang disusun oleh Department For International Development 

(DFID) (Seumampow) adalah:
41

 

a. Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua 

kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu 

keputusan atau proses proyek pembangunan. 

b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnersip). Pada dasar 

nya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan 

prakarsa serta mempunyai hakunruk menggunakan prakarsa 

tersebut terlibat dalam setiap proses guna pembangunan 

dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-

masing pihak. 

c. Transparasi, semua pihak harus dapat menumbuh 

kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka 

dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. 

d. Kesetaraan kemenangan (Sharing Power/Equal Powership). 

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyimbangkan 

distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari 

terjadinya demokrasi. 

e. Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility). 

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas 

                                                           
41Ibid., 31. 
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dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan 

(Sharing Power) dan keterlibatannya dalam proses 

pengambilan keputusan dan langkah-langkahselanjutnya. 

f. Pemberdayaan (Empowerment) keterlibatan berbagai pihak 

tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif 

dalam proses kegiatan, terjadi sesuatu proses saling belajar 

dan saling mempedayaan satusamalain. 

g. Kerja sama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak 

yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna 

mengurangi berbagai kelemahan yangada khususnya yang 

terkait dengan kemampuan sumber daya manusia. 

Kemudian Dusseldro, mengidentifikasi beragam bentuk-

bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga 

masyarakat dapat berupa: 

a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. 

b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. 

c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organsasi untuk 

menggerakan partisipasi masyarakat yang lain. 

d. Menggerakan sumber daya masyarakat. 

e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

f. Menfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan 

masyarakat. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor 

tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun 

ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan 

program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, 

pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. 

Angel mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam 

masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, 

yaitu:  
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a. Usia 

Juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. 

Dalam masyakarat terdapat pembedaan kedudukan dan 

derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan 

golongan tua dan muda yang berbeda-beda dalam hal 

tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil 

keputusan.
42

 

b. Jenis Kelamin 

partisipasi yang diberikan oleh laki-laki dan 

perempuan biasanya berbeda. Hal ini disebabkan oleh 

adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam 

masyarakat, yang membedakan hak dan kewajiban antara 

keduanya. 

c. Tingkat Pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan semakin 

tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya memiliki 

pengetahuan yang luas dan bentuk serta tata cara partisipai 

yang dapat diberikan, faktor pendidikan dinggap penting, 

karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang 

lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat 

tanggap terhadap inovasi.  

d. Pekerjaan dan Tingkat Penghasila 

tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi 

masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan 

membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja 

fisik sendiri, sedangankan penduduk yang berpenghasilan 

pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.
43

 

e. Lamanya Tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu 

dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut 

akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama 

iatinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki 

                                                           
42Sumardi and Nyoman I, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi 

Daerah (Jakarta: Citra Utama, 2005), 46. 
43Ibid., 227. 
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terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam 

partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan 

tersebut. 

Sedangkan menurut Holil, unsur-unsur dasar partisipasi 

sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat 

adalah: 

a. Kepercayaan diri masyarakat 

b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat  

c. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat  

d. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha 

e. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan 

Menurut Sastropoetro, faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, 

kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan 

sosial dan percaya terhadap diri sendiri, penginterpretasian yang 

dangkal terhadap agama, kecenderungan untuk menyalah 

artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk 

yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah 

terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk 

seperti halnya terjadi di beberapa negara dan tidak terdapatnya 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program 

pembangunan. 

 

5. Partisipasi Menurut Pandangan Islam 

                      

                           

                       

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian 

jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
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hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.”(Q.S An-nisaa {04} :59)  

Dalam konteks penelitian ini, seperti yang artian dalam 

ayat diatas bahwa manusia diperintahkan untuk selalu menaati 

Allah Swt dan Rasulullah Saw, yakni dengan tunduk dan patuh 

pada segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-

Qur‗an dan As-Sunnah. Ketetapan ini meniscayakan, semua 

hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber 

dari keduanya. Memang benar, selain diperintahkan taat kepada 

Allah Swt dan Rasulnya, kaum muslim juga diperintahkan taat 

kepada uli alamri. Sehingga sudah seharusnya masyarakat untuk 

turut berpartisipasi terhadap program-program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal ini, program 

kemitraan dan bina lingkungan merupakan program 

pemberdayaan dan peningkatan atau perbaikan kondisi ekonomi 

dan sosial masyarakat. Di dalam Al-Qur‗an juga ditegaskan 

bahwa Allah Swt tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri, 

sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt.  

                          

                       

                          

“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain dia. (Q.S Ar-Ra„d {13} :11 
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6. Pendapat Ulama Tentang Partisipasi Perempuan Dalam 

Bekerja 

Adapun pendapat ulama tentang partisipasi perempuan 

dalam bekerja serta pengaruhnya terhadap perekonomian 

terdapat banyak pendapat, diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Abdul Hamid Kisyk, sebagai mana yang di 

maksud oleh Husein Syahatah Islam memerintahkan agar kaum 

perempuan dibina sehingga mampu melaksanakan perannya, 

yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anak. Peran perempuan 

dalam masyarakat Islam adalah sebagaimana yang telah 

difirmankan Allah Swt. 

          

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” (Q. A. AL-Ahzab 

{33} : 33). 

Oleh karena itu Islam tidak mengharamkan perempuan 

bekerja secara mutlak. Layak bagi perempuan, yaitu perempuan 

harus berprilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan 

sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakanketentuan Allah 

bagi perempuan yang jika dapat diaplikasikan masyarakat 

Islami terwujud dengan sempurna
44

 

Di dalam bukunya, Al-Hijab, Al-Maududi, sebagai mana 

yang di maksud oleh Husein Syahatah menerangkan bahwa 

peran perempuan dalam Islam adalah menjadi seorang Ibu 

rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang 

mampu bekerja dan berusaha, kewajiban istri adalah mengatur 

urusan rumah tangga. Perempuan adalah pemimpin rumah 

tangganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannya. Akan tetapi, syariat Islam atas perempuan 

tidaklah terlalu keras. Jika seorang perempuan memiliki 

keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari 

nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu misalnya), 

                                                           
44Elfebriani, ―Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Perempuan 

Pengrajin Kerupuk Ubi Kayu Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar )‖ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 42. 
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Islam memiliki toleransi. Di dalam Hadits Rasulullah riwayat 

Bukhari disebutkan: ―Sesungguhnya Allah telah memberikan 

izin kepada kamu (perempuan) tetapi izin keluar rumah itu 

hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja Meskipun 

demikian, istri sebaiknya menjaga agar toleransi tersebut tidak 

mengubah aturan utama masyarakat Islam, yaitu bahwa tugas 

utama perempuan adalah didalam rumah tangganya. Toleransi 

itu jangan diasumsikan sebagai kebebasan yang liar sehingga 

istri melupakan tugas utamanya.
45

 

 

B. TENAGAKERJA 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Imam Syaibani : ―kerja merupakan usaha untuk 

mendapatakan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam 

kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana 

manusia bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan 

mengembangkan harta yang diamantkan Allah untuk menutupi 

kebutuhan manusia. 

Sedangkan Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar 

yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk 

mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja 

yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai 

faktor produksi mempunyai arti yang besar karena semua 

kekayaan alam tidak berguna bila tidak di eksploitas oleh 

manusia dan di olah oleh buruh. Alam memberikan kekayaan 

yang tidak tergitung tapi tanpa usaha manusia semua akan tetap 

tersimpan. Disamping adanya sumber daya alam juga harus ada 

manusia yang bersungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar 

mampu mengali sumber dayalam untuk kepentingannya.
46

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban 

terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah 

memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal/kerja yang 

                                                           
45Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, 139. 
46Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, edisi pert (Jakarta: Kencana, 2008), 

227. 
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kita lakukan. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah. 

 

                         

                                

―dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

(Q.A. Al-Taubah {11) : 105).  

Sedangkan hadis nabi yang berkaitan dengan bekerja 

dapat dikemukankan antara lain: 

a. Dari Ibn Umar ketika nabi ditanya: usaha apakah yang 

paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan 

oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik. 

b. Hr. Imam Bukhari ―sebaik-baiknya makanan yang 

dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh 

kerja kerasnya dan sesungguhnya nabi daud as 

mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja 

keras)”.
47

 

Al-quran memberi penekanan utama terhadap pekerjaan 

dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan 

dibumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan 

masing-masing. Sebagai mana yang telah difirmakan Allah. 

                  

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada 

dalam susah payah.” (Q.A. Al- Balad {30} : 4) 

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai faktor produksi 

yang aktif untuk mengolah dan mengorganisir faktor-faktor 

                                                           
47Ibid., 228. 
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produksi lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang 

penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi. 

Jumlah tenaga kerjayang cukup tidak hanya dilihat dari 

tersedianya tenaga kerja yang cukup tetapi juga kualitas dan 

macam tenaga kerja.
48

 

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud tenaga kerja adalah 

suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia yang tidak dapat 

dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. 

Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

mengelola sumber daya alam tersebut dengan menggunakan 

tenaga dari manusia atau biasa disebut dengan sumber daya 

manusia. Dalam faktor ini ada pengelompokan tersendiri bagi 

tenaga kerja yaitu berdasarkan sifatnya dan kemampuan atau 

kualitasnya.
49

 

Menurut Payaman, tenaga kerja didefinisikan sebagai 

penduduk yang sudah bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang 

melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus 

rumah tangga dan penerima pendapatan.
50

 Menurut BPS, 

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau 

punya pekerjaan namun semestara tidak bekerja dan 

pengangguran.  

Menurut Micheal P. Todaro, menyatakan bahwa 

banyaknya tenaga kerja berarti banyaknya produktivitas tenaga 

kerja, sedangkan banyaknya populasi secara keseluruhan 

meningkatkan jumlah pasar-pasar yang potensial didalam 

negeri. Kekayaan suatu Negara terletak dalam pendapatan 

nasionalnya. Pendapatan nasional setiap masyarakat selalu 

persisi sama dengan nilai tukar dari keseluruhan produksi 

tahunan dari industri, ini berarti kekayaan suatu Negara terletak 

dalam produktivitas tenaga kerjanya. Kegiatan perencanan 

                                                           
48Arininoer Maliha, “Pengaruh Modal,Tenaga Kerja, Dan Bahan Baku 

Terhadap Tingkat Pendapatan Industri Kue Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Di Home Industri Mitra Cake Legundi Sukarame Bandar Lampung)‖ 

(Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018), 33. 
49Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 86. 
50Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis 

Dan Empiris (Yogyakarta: Graham Ilham, 2014), 107. 
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tenaga kerja daerah yang selama ini dilakukan pada umumnya 

baru menjangkau tingkat provinsi, sehingga dinilai sudah 

kurang realisasi karena tidak mampu menyentuh pihak yang 

mempunyai kewenangan memadai dalam pembangunan daerah. 

2. Pengertian Tenaga Kerja Perempuan 

Menurut UU Ketenaga kerjaan No.13 tahun 2003 Bab 1 

pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.
51

 

Menurut Payman Siman juntak, Tenaga Kerja 

didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, 

mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti 

sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima 

pendapatan.
52

 

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan 

bahwa Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.‖
53

 Ketentuan 

Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk 

memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia 

mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian 

tenaga kerja perempuan adalah Seorang perempuan yang 

mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan 

masyarakat.
54

 

 

                                                           
51Undang Undang  No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 

Pasal 1 Ayat 2, n.d. 
52Agusmidah, Dinamika Dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan 

Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 10. 
53UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, n.d. 
54Audina Agta Lianda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Wanita Bekerja Sebagai Buruh Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam,‖ 2019, 27. 
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3. Jenis-Jenis Tenaga Kerja  

Pada umumnya, tenaga kerja memiliki kriteria yang harus 

dipenuhi, yaitu berada pada usia produktif atau usia kerja yaitu 

antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Pembagian tenaga 

kerja di Indonesia sendiri dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian 

jenis. Yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan sifatnya, jika diliat dari sifatnya maka tenaga 

kerjadi bagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Tenaga kerja jasmani, dimana seluruh kegiatan atau 

aktivitas pekerjaan yang dilakukan lebih banyak 

menggunakan kekuatan fisik seperti kuli banguna, tukang 

kuli cangkul sawah, tukang becak, buruh pengangkut 

barang dan lain sebagainya. 

2) Tenaga kerja rohani dimana kegiatan yang dilakukan 

lebih banyak mneggunakan otak atau pikiran seperti: 

direktur, guru, penulis, pengacara dan lainya. 

b. Berdasarkan kualitas atau kemampuannya, tenaga kerja 

terbagi menjadi tiga macam, yaitu 

1) Tenaga kerja terdidik, dimana tenaga kerjanya 

membutuhkan pendidikan yang sesuai seperti profesi 

dokter, guru, bidan dan lainya.  

2) Tenaga kerja terlatih atau terampil dimana tenaga kerja 

yang dibutuhkan mengharuskan pengalaman, skill, dan 

biasanya mengikuti kursus sebelumnya seperti contoh: 

penjahit, tukang rias, tukang las dan lain sebagainya.  

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, yaitu 

tenaga kerja tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang tidak 

memerlukan pendidikan atau pelatihan terlebih dahulu. 

Tenaga kerja ini juga tidak memiliki keharusan untuk 

memiliki keterampilan khusus. Seperti contoh: buruh 

bangunan,  

c. Berdasarkan jenis pekerjaannya, jika diliat berdasarkan jenis 

pekerjaan yang dilakukan, tenaga kerja ini dapat dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Tenaga kerja lapangan, tenaga kerja lapangan adalah 

tenaga kerja yang bekerjanya terjun langsung kelapangan 
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bahkan kadang berhubungan langsung dengan pelanggan.  

2) Tenaga kerja pabrik, tenaga kerja pabrik adalah mereka 

yang bekerja di sebuah pabrik, biasanya dibagian 

produksi. 

3) Tenaga kerja kantor, tenaga kerja kantor adalah mereka 

yang bekerja dalam sebuah kantor atau instansi atau 

perusahaan. Mereka biasanya adalah orang-orang terpilih 

dengan kemampuan atau keahlian khusus.  

d. Menurut hubungannya dengan produk, jika diliat berdarkan 

hubungannya dengan produ, tenaga kerja ini dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

1) Tenaga kerja langsung, tenaga kerja langsung adalah 

tenaga kerja langsung menangani suatu produk atau 

barang. 

2) Tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung 

adalah tenaga kerja yang dibagian perencanaan dan 

mengawasi produksi.  

 

4. Bentuk-Bentuk Tenaga Keja Dalam Islam 

Dalam Islam, kerja dapat dibagi menjadi dalam dua 

bagian, pertama, kerja dalam arti luas (umum), yaitu semua 

bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi 

atau non-materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi 

dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas, mencakup 

seluruh pengerahan potensial yang dimiliki oleh manusia. 

Kedua, kerja dalam arti sempit (khusu), yakni kerja memenuhi 

kebutuhan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal (sandangan, pangan, dan papan) yang merupakan 

kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk 

menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia, 

maupun di mata Allah.
55

 Bagaimana yang telah disebutkan 

dalam firman Allah. 

 

                                                           
55Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), 70. 
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 “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 

akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. {26}. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya{27}.” (Q.A. Al-Isra 

{17} : 26-27) 

Bentuk-bentuk tenaga kerja yang disyariatkan dalam 

Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya 

sendiri dan bermanfaat, antara lain:  

a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada 

pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun). 

b. Menggali kandungan bumi. 

c. Berburu. 

d. Makelar (samsarah). 

e. Peseroan antara harta dengan tenaga (mudarabah). 

f. Mengairi lahan pertanian (musyaqah). 

g. Kontrak tenaga kerja (ijarah)
56

 

Menurut Afzalur Rahman bentuk-bentuk tenaga kerja 

Islam dibagi menjadi dua, yaitu:
57

 

a. Tenaga kerja kasar 

Para Rosul dan umat mereka telah diperintahkan 

supaya beker jakeras dalam menjalani hidup. Berkali-kali 

mereka dinasihatkan supaya pekerjaan buruh dapat berhasil, 

karena kemakmuran Negara tidak dapat melihih Negara lain 

                                                           
56An-nabhani and Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 

Perspektif Ekonomi Islam (surayaba: Risala Gusti, 2008), 74. 
57Alfzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dhana Bakti 

Wakaf, 1995), 257. 
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tanpa faktor produksi tersebut, Rasulullah Saw sendiri 

memuliakan pekerjaan buruh kasar dan memberitahu pada 

sahabat beliau bahwa setiap Rasul termasuk dirinya telah 

menjalankan kerja buruh kasar untuk mendapatkan 

penghidupannya. 

b. Tenaga kerja terdidik 

Selain menggunakan fisik, Rasulullah Saw 

menggunakan pengetahuan dan pikiran untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan. Kesungguhan dan kesempurnaan pekerjaan 

seseorang, dengan tenaga kerja fisik dan pikiran 

kebijaksanaan, akan diberi ganjaran dalam bentuk 

peningkatan kemakmuran dan kesempurnaan hidup. 

 

5. Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut sonny sumarsono permintaan tenaga kerja 

berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

perusahaan atau instansi, dimana faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja adalah:
58

 

a. Tingkat upah 

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan 

asumsi bahwah tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Naik nya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi 

perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula 

harga perunit barang yang diproduksi, biasanya para 

konsumen akan memberikan respon yang cepat apa bila 

terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi 

konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang 

yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yangtidak 

terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah 

produksinya. Turunya target produksi, mengakibatkan 

berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh 

                                                           
58Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan 

Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2003), 105–7. 
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turunya skala produksi disebut dengan efek skala 

produksi ataus caleeffect. 

2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang 

modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang 

lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk 

proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan 

tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang 

modal serta seperti mesin dan lainya. Penurunan jumlah 

tenagakerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian 

atau hambatan penggunaan mesin-mesin disebut dengan 

efek substitusi tenaga kerja (substitution effect). 

b. Nilai produksi 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau 

keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir 

proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan 

dijual atau sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya 

permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan atau 

industri meningkat, produsen cenderung untuk 

menambahkan kapasitas produksinya. Untuk maksud 

tersebut produsen akan menambah penggunakan tenaga 

kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil 

produksi, antara lain: naik turunya permintaan pasar akan 

hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin 

melalui sesarnya volume produksi, dan harga barang-barang 

modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam 

proses produksi.  

c. Nilai investasi  

Nilai investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran 

atau pembelanjaan, penanaman-penanaman modal atau 

perusahan untuk membeli barang-barang. Modal dan 

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemapuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian. Mesin digerakkan oleh tenaga 

kerja atau sumber-sumber serta bahan-bahan dikelolah oleh 

manusia. Pembelian barang modal ini merupakan investasi 

pada waktu yang akan datang. Nilai investasi ini ditetapkan 
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atas dasar nilai atau barang dari kondisi mesin dan peralatan 

pada saat pembelian. Investasi ini menentukan skala usaha 

dari suatu produksi kecil yang akan mempengaruhi 

kemampuan dari usaha tersebut dalam menggunakan faktor 

produksi yang dalam hal ini berhubungan dengan jumlah 

investasi yang dilakukan perusahan yang pada akhirnya 

menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dimana faktor 

utama untuk menentukan tingkat investasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan 

diperoleh. 

2) Tingkat bunga. 

3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa akan 

datang. 

4) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahan. 

5) Keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Dengan demikian besarnya nilai investasi akan 

menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara 

teoritis, semakin besar nilai investasi pada industri kecil 

dimana investasi yang akan dilakukan bersifat pada karya, 

sehingga kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi.  

 

C. MOTIVASI KERJA 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi adalah 

kondisi (energy) yang menggerakan dalam diri individu yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi muncul dari 

dua dorongan, yaitu dorongan dalam diri sendiri (external 

motivation).
59

 

Menurut Hasibuan Istilah motivasi berasal dari kata Latin 

―movere‖ yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi 

agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan. Muchlas 

mengatakan motivasi adalah hasil interaksi antara individu 

                                                           
59Desi Kristani and Ria Lestari Pangastuti, Kiat-Kiat Merangsang Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 13. 
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dengan situasinya. Seorang karyawan yang sudah bosan bekerja 

mulai pagi hingga sore di depan layar, masih ada bersemangat 

menonton tim sepak bola kesayangannya bermain tanpa rasa 

kantuk, malah justru bahagia. 

Hasibuan mengemukakan secara mendalam terkait 

motivasi yaitu, bahwa motif adalah suatu perangsang keinginan 

dandaya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap 

motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun, 

Siagian mengatakan bahwa motif adalah kegiatan jiwa yang 

mendorong, mengaktifkan, atau menggerakkan dan motif itulah 

yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap, dan 

tindak-tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupuntujuan pribadi 

masing-masing anggota organisasi. Motivasi merupakan akibat 

dari interaksi seseorang yang situasi tertentu yang dihadapinya 

karena itulah terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang 

ditunjukkan oleh seseorang dalam bekerja.
60

 

Sunyoto menjelaskan motivasi kerja adalah sebagai 

keadaan yang mendorong kegiatan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai keinginannya. 

Motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam 

diri seorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh sejumlah 

kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan 

moneter dan imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi 

hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif. Hal ini 

tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang 

bersangkutan.
61

 

 

2. Teori-teori Motivasi 

Teori motivasi kerja banyak lahir dari pendekatan 

pendekatan yang berbeda-beda, hal itu terjadi karena yang 

dipelajari adalah perilaku manusia yang kompleks. Jadi teori-
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teori ini diperlukan bagi organisasi dalam memahami karyawan 

dan mengarahkan mereka untuk mensukseskan tujuan 

organisasi. 

a. Teori motivasi dua faktor atau motivasi higienis oleh 

Frederick Herzberg 

Menurut Hezberg, orang menginginkan dua macam 

Faktor kebutuhan, yaitu: 

1) Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan 

pemeliharaan (maintenance faktors). Faktor kesehatan 

merupakan kebutuhan yang berlangsung terus- menerus, 

karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah 

dipenuhi. Faktor-faktor pemeliharaan meliputi balas jasa, 

kondisi kerja fisik, supervisi, macam-macam tunjangan. 

2) Faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang. Kebutuhan ini meliputi serangkaian 

kondisi intrinsik, kepuasan pekerjaan yang apabila 

terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat 

motivasi yang kuat, yang dapat menghasilkan prestasi 

yang baik. 

b. Teori Motivasi Prestasi Kerja David Mc Clelland 

Mc CLelland dalam Suryanto berpendapat bahwa 

karyawan mempunyai energi potensial, bagaimana energy 

ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan 

dorongan,yaitu: 

1) Kekuatan motif dan kekuatan dasar yang terlibat. 

2) Harapan dan keberhasilannya,dan 

3) Nilai insentif yang terletak pada tujuan. 

Menurut Mc CLelland kebutuhan manusia yang dapat 

memotivasi gairah kerja dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 

1) Kebutuhan akan prestasi, karyawan akan antusias untuk 

berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk hal itu 

diberi kesempatan, seseorang menyadari bahwa dengan 

hanya mencapai prestasi kerja yang tinggi akan dapat 

memperoleh pendapatan yang besar dengan pendapatan 

yang besar ia dapat memenuhi kebutuhan kebutuhannya. 

2) Kebutuhan akan afiliasi seseorang karena kebutuhan 
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afiliasi akan memotivasi dan mengembangkan diri serta 

memanfaatkan semua energinya. 

3) Kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan ini merupakan 

daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seorang 

karyawan. Ego manusia yang ingin berkuasa lebih dari 

manusia lainnya akan menimbulkan persaingan, 

persaingan ini oleh manajer ditumbuhkan secara sehat 

dalam memotivasi bawahannya supaya termotivasi untuk 

bekerja giat. 

 

3. Faktor-faktor Motivasi  

Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri 

seseorang dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara 

umum, faktor ini dapat muncul dari dalam diri (intrinsik) 

maupun dari luar diri (ekstrinsik). 

Ardana mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi antara lain: 

a. Karakteristik individu yang terdiri dari: 

1) Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi 

pekerjaan 

2) Kebutuhan individual  

3) Kemampuan atu kompensasi 

4) Pengetahuan tentang pekerjaan  

b. Faktor-faktor pekerjaan 

1) Faktor lingkungan pekerjaan 

2) Faktor dalam pekerjaan 

Menurut Wahjosumidjo faktor yang mempengaruhi 

motivasi meliputi faktor internal yang bersumber dari dalam 

individu dan faktor eksternal yang bersumber dari luar individu. 

a. Faktor Eksternal (berasal dari luar diri karyawan) yang dapat 

mempengaruhi motivasi tersebut mencakup antara lain: 

1) Linkungan kerja yang menyenangkan  

2) Kompensasi yang memadai  

3) Supervisi yang baik  

4) Adanya jaminan pekerjaan  

5) Status dan tanggung jawab 
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b. Faktor internal (berasal dari dalam diri karyawan) yang 

mempengaruhi pemberian motivasi pada diri seseorang, 

antara lain: 

1) Keinginan untuk dapat hidup 

2) Keinginan untuk dapat memiliki 

3) Keinginan untuk memperoleh penghargaan  

4) Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

5) Keinginan untuk berkuasa. 

 

D. PENDAPATAN 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan suatu bentuk balas jasa yang 

diterima suatu pihak atas keikut sertaannya dalam proses 

produksi barang dan jasa pendapatan adalah kenaikan jumlah  

.
62

 Pendapatan selain itu juga dapat didefinisikan sebagai 

penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang 

atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor. 

Berdasarkan prinsip akuntansi, yang dimaksud dengan 

pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahaan 

barang dagang/jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu 

periode.
63

 Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap 

manusia, karena sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup 

suatu usaha. 

Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha 

yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil 

dari proses penjualan barang ataupun jasa. Kondisi seseorang 

dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang 

menunjukan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang 

atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Jadi 

pendapatan merupakan gambaran terhadap kondisi ekonomi 

keluarga dalam masyarakat. Oleh karenanya setiap orang yang 
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bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk 

pekerjaan disektor informal atau perdagangan, berupaya untuk 

selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang 

digubakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan 

sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarganya. 

Aspek peningkatan pendapatan (income) memerluka dua 

faktor penunjukang utama yaitu lapangan pekerja dan stabilitas 

nilai tukar.64 

a. Lapangan pekerjaan 

Negara atau pemerintahan sangat tidak mungkin 

menciptakan lapangan pekerjaan karena keterbatasan yang 

dihadapi yang dapat dilakukan pemerintah adalah 

mendorong aktivitas ekonomi dimasyarakat melalui 

pengembangan investasi, sehingga akan tercipta anekaragam 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

b. Stabilitas nilai tukar 

Stabilitas nilai tukar baik internal (harga barang dan 

jasa yang dikonsumsi setiap hari) maupun eksternal, juga 

mempengaruhi pada peningkatan pendapatan khususnya 

daya beli seseorang. Bisa pendapatan (income) naik 10%. 

Sementara harga barang dan jasa naik lebih tinggi dari 10%, 

maka daya beli dari pendapatan orang tersebut justru 

menurun 

Pendapatan juga disebut income dari seseorang yang 

diperoleh dari hasil transaksi jual beli dan pendapatan diperoleh 

apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembelian 

dalam suatu kesempatan harga bersama. Secara singkat, income. 

Seorang masyarakat ditentukan oleh 

a. Jumlah faktor produksi yang ia dimiliki yang bersumber 

pada hasil-hasil tabungannya ditahun-tahun yang lalu untuk 

warisan/pemberian. 

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-

harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 
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permintaan di pasar faktor produksi.
65

 

Pendapatan juga dapat di artikan sebagai jumlah 

keseluruhan uang yang diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan seseorang 

atau rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat 

konsumsi. Semakin baik (tinggi) tingkat pendapatan, 

kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan 

konsumsi menjadi makin besar, atau mungkin juga pola hidup 

menjadi konsumtif, setidaknya menuntut kualitas yangbaik.
66

 

 

2. Konsep Pendapatan Dalam Islam 

Pendapatan merupakan salah satu unsure penting dalam 

perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal 

dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong 

pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan 

melarang untuk mengganggurkannya. Pendapatan dalam Islam 

adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha 

halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang 

diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang 

tidak halal seperti mencuru, korupsi dan perdagangan barang 

haram bukan hanyaakan mendatangkan bencana atau siksa 

didunia namun juga siksa diakhirat kelak. Sebagaimana yang 

telah difirmankan oleh Allah. 

                    

                           

         

―dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian 

yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan 

(rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada 
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budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama 

(merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari 

nikmat Allah.”(Q.A. An-Nahl {16} : 71) 

Dari ayat diatas Allah SWT telah memperintahkan untuk 

kita umatnya selalu memakan dari rezeki yang baik (halal), 

selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada 

kita, dan jangan pernah sekalipun kita menyebah berhala atau 

menyekutukan Allah Swt, karena perbutan tersebut sanganlah 

dibenci oleh Allah Swt. 

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep 

Islam, yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan. 

b. Mengoperaikan modal tersebut secara interaktif dengan 

unsur-unsur lain yang terkait produksi, seperti usaha dan 

sumber-sumber alam. 

c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya 

karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan 

atau pengurangan jumlahnya. 

d. Modal pokok yang berarti modal bias dikembalikan.
67

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba, kiteria Islam secara umum 

yang dapat membuat pengaruh dalam penentukan batasan 

pengambilan keuntungan, yaitu: 

a. Kelayakan dalam penetapkan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba ideal (yang 

pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan 

harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahanya 

jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada 

gilirannya akan membawa pada pertumbuhan laba. 

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba 

dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. 

Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula laba yang 
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diinginkan pedagang. 

c. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba 

yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha, 

yaitu semakin panjang perputaran dam pertambahnya tingkat 

resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan. 

Begitu juga sebaliknya semakin berkurangnya tingkat 

bahaya makan pedagang akan menurunkan standar labanya. 

d. Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga tunai 

sebagaimana juga boleh dengan kredit, degan syarat adanya 

keridhoan diantara keduanya.
68

 

 

3. Jenis-Jenis Pendapatan 

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang atau 

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode 

tertentu. Terdapat beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:  

a. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan pribadi 

dikurangi pajak yang memberikan suatu kegiatan apapun 

yang diterima penduduk suatu Negara. 

b. Pendapatan disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi 

pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan, sisa 

pendapatan yang siap dibelanjakan ini lah yang dinamakan 

pendapatan disposibel. 

c. Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi 

dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh suatu Negara dalam 

satu tahun.
69

 

Pendapatan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pendapatan kotor adalah pendapan dalam proses penjualan 

sebelum dikurangi biaya-biaya pendapatan secara langsung. 

b. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi 

dengan semua beban usaha atau biaya operasi, pendapatan 

bersih atau laba bersih ini merupakan laba yang diperoleh 
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suatu usaha dari aktivitas usaha atau operasinya belum 

dikenai biaya pinjaman dana jika ada.
70

 

Beberapa jenis pendapatan sebagai berikut: 

a. Pendapatan total, yaitu jumlah seluruh pendapatan dari 

penjualan seperti pendapatan total atau total revenue ini 

adalah hasil perkalian dari jumlah unit terjual dengan harga 

jual perunit. 

b. Pendapatan rata-rata atau pendapatan perunit dan jasa 

(average evenue), yaitu pendapatan rata-rata dari setiap unit 

penjualan. Oleh karena itu maka pendapatan rata-rata dapat 

juga dirumuskan sebagai hasil bagi dari pendapatan total 

dengan jumlah unit yang terjual. 

c. Pendapatan tambahan atau penerimaan marginal (Marginal 

Revenue),yaitu tambahan pendapatan yang didapat untuk 

setiap tambahan satu unit penjualan atau produksi.
71

 

 

4. Sumber Pendepatan 

pendapatan merupakan total penerimanaan (uang dan 

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode 

tertentu. Berikut tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu: 

a. Pendapatan dari gaji dan upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa atas kesedian menjadi 

tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis 

sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Keahlian (skill) 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki 

seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang 

dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang keahlian 

yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji dan 

upahnya semakin tinggi. 

2) Mutu modal manusia (huan capital) 
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Mutu modal manusia adalah kapasitas 

pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

seseorang, baik karena bakat bawaan (inbord) maupun 

hasil pendidikan dan latihan. 

3) Kondisi kerja (working conditions) 

Yang dimaksud kondisi kerja adalah lingkungan 

dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. 

Kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko 

kegagalan atau kecelakaan kerjamakin tinggi. Untuk 

pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji 

makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan 

tidak jauh berbeda. 

b. Pendapatan dari aset produksi 

Aset produksi adalah aset yang memberikan 

pemasukan atas balas jasa penggunanya. Ada dua kelompok 

aset produksi, yaitu: 

1) Aset financial, seperti deposito yang dihasilkan 

pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan 

keuntungan atas modal bila diperjual belikan. 

2) Aset bukan financial, seperti rumah yang memberikan 

penghasilkan sewa. 

c. Pendapan dari pemerintah 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer 

adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa 

input yang diberikan. Negara-nagara yang telah maju, 

penerimaan transfer diberikan, dalam bentuk tunjungan 

penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi 

orang-orang miskin dan pendapatan rendah.
72

 

Perbedaan dalam pendapatan gaji dan upah diseluruh 

rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan 

dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, 

pendidikan, pengalaman dan seterusnya). Pendapatan 

masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota didalam 

rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah properti yang 
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dihasilkan oleh rumah tangga tergantung pada jumlah dan 

jenis hak milik yang dimiliki, sedangkan pendapatan transfer 

dari pemerintah mengalir secara substansial, tapi tidak 

secara eksklusif ditunjukan kepada masyarakat yang 

berpendapatan lebih rendah, kecuali untuk jaminan sosial 

pembayaran transfer dirancang secara umum untuk 

memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan.
73

 

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan ini 

merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan 

perusahan di dalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi 

diberbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja, dan pasar 

sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi 

tentunya akan relative mudah mencukupi berbagai kebutuhan 

hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati kemewahan. 

Tidak mengherankan jika orang-oarang yang berpendapatan 

tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi pula, mulai 

dari perumahan yang lebih menyenakan, perawatan kesehatan 

yang lebih bermutu dansebagainya.
74

 

Dalam bukunya Sukarno Wibowo Dan Desi Supriadi Al-

Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang 

berasal dari tiga sumber yaitu: 

a. Pendapatan melalui tenaga individu 

b. Laba perdagangan 

c. Pendapatan dari nasib baik 

Contoh dari ketiga sumber pendapatan tersebut adalah 

pendapatan melalui warisan, menemukan menemukan harta 

terpendam, atau mendapatkan hadiah. Ia melandaskan bahwa 

berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah 

dan tidak melanggar hokum agama.
75

 

Harapan yang dicapai oleh setai rumah tangga adalah 

ketenangan, kedamian, kesejahteran, harapan artinya sebuah 

keinginan terjadinya sesuatu. Setiap keluarga tentunya 
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mempunyai harapan, karena tanpa harapan keluarga tiada 

artinya seseorang yang tidak memiliki harapan berarti tidak 

dapat diharapkan lagi. Menurut kodrat dan dorongan kebutuhan 

hidup. Dorongan kodrat itu ia lah menangis, tertawa, berpikir, 

berkata dan sebagainya. Adapun yang menjadi dorongan 

kebutuhan hidup adalah dorongan untuk mencapai kebutuhan 

jasmani dan rohani. 

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang meliputi 

sandang, pangan, papan, sedangkan kebutuahn rohani adalah 

kebahagian, kesejahteraan, kepuasan, hiburan dan sebagainya. 

Abraham Maskow mengateorigan kebutuhan manusia menjadi 

lima macam, yang merupakan lima harapan manusia yaitu 

sebagai berikut:  

a. Haparan untuk memperoleh keberlangsungan hidup 

b. Harapan untuk memperoleh kemanan 

c. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai 

dan dicintai. 

d. Harapan memperoleh status atau untuk  menerima diakui 

lingkungan. 

e. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita.
76

 

Dari pernyataan Abraham Maskow, bahwa harapan 

seseorang merupakan sebuah keinginan yang dicapai, dalam hal 

ini rumah tangga memiliki tujuan dan harapan dari aktivitas 

yang dilakukan baik harapan maupun tujuan yang dimaksud 

maupun tidak berwujud, dan harapan dari tujuan ini sebuah 

keluarga memperoleh dorongan untuk mencapai, aktivitas yang 

dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bersumber dari berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh setiap rumah tangga dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya mayoritas 

yang dilakukan laki-laki maupun perempuan adalah buruh, 

dagang, petani. 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing 

rumah tangga memiliki tujuan dan harapan yang relative sama 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari waktu 
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kewaktu, sehingga dengan harapan tidak akan kekurang 

pasokan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari.
77

 

5.  Faktor –faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh 

seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman 

seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman 

maka makin tinggi pula tingkat pendapatanya, kemudian juga 

tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam 

kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, jumlah anak, jenis 

barang dagangan (produk) dan faktor lainya. Pada umumnya 

masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi 

oleh beberapa faktor tersebut.
78

 

 

E. EKONOMI ISLAM 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Kata ekonomi merupakan berasal dari kata atau bahasa 

yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata Oikos sendiri yang berarti 

rumah dan nomos yang berarti mengatur. Maka secara garis 

besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau 

manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan 

hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa 

berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan negara.
79

 

Adapun Islam berati juga damai ataupun selamat. 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena 

ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama 

Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan 

mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam 

mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan 

spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan 
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Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari‟ah (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), 2. 



61 
 

 

 

serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan 

moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang 

agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap 

aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan 

dengan tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan 

sesama manusia dan alam semesta.
80

 Kemudian pengertian 

ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai 

berikut: 

a. M. Akram Kan menjelaskan bahwa ―Islamic ekonomics aims 

at the study of human falah achieved by organising the 

resources of earth on the basis of cooperation and 

participation‖. (Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan 

kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai 

dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar 

kerja sama dan partisipasi).
81

 Definisi ini memberikan 

dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat), serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya 

alam). 

b. M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa ―Islamic ekonomics 

was defined as that branch of knowladge which helps relize 

human wellbeing through an allocation and distribution of 

scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching 

without unduly curbing individual freedom or creating 

continued macro economic and ecological imbalances”. 

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu 

upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam 

koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa 

mengekang kebebasan individu untuk menciptakan 

keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan 

ekologi yang berkesinambungan.
82

 

c. Muhammad Abdul Manan memberikan pengertian ekonomi 

Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 
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masalah-masalah ekonomi yang diilhami nilai-nilai Islam, 

berdasarkan empat bagian yang nyata dari pengetahuan yaitu 

Al-Qur‟an. As-Sunnah, Ijma‟, dan Qiyas.
83

 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, kita dapat 

memunculkan suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi Islam 

bersifat positif atau normative?. Menurut Chapra, ekonomi 

Islam jangan terjebak oleh dikotomi pendekatan positif dan 

normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling 

melengkapi dan bukan saling menatifkan. Sedangkan Manan 

mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam dalah ilmu ekonomi 

positif dan normatif. Jika ada kecenerungan beberapa ekonomi 

yang sangan mementingkan normatif atau sebaliknya, tentu 

sangat disayangkan.
84

 

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu 

cara yang sistematis untuk memcahkan masalah kehidupan 

manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), 

metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-

nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara 

singkat ekonomi Islam dimaksdukan untuk mempelajari upaya 

manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada 

melalui mekanisme pertukaran. Ekonomi memberikan 

penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah 

masyarakat muslim atau Negara muslim sendiri. Artinya, dia 

mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara 

muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. 

Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, 

melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam 

tentang masalah ekonomi pada umumnya.
85

 

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang 

dituntun oleh ajaran Islam, melalui dari penentuan hidup, cara 

memandang dan menganalisis masalah ekonomi, prinsip-prinsip 

dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih 

menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan dan 

alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan 

nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (given) atau 

diluar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam 

berbeda dengan ekonomi konvesional tidak hanya dalam aspek 

dalam penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara 

memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi 

Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia 

yang sadar dan berusaha untuk mencapai mashlahah atau falah, 

yang disebut sebagai homo Islamicus atau Islamic man.
86

 

 

2. Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan Islam, 

karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari 

agama lain. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam 

akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Pada 

dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
87

 

a. Prinsip tauhid/ketuhanan  

Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan 

mengikat semua manusia tanpa terkecuali.Sistem ini 

meliputi semua aspek universal dan partikular dari 

kehidupan dalam satu bentuk. Sebagai mana yang telah 

disebutkan dalam firman Allah. 

                        

            

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.{1} 

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu.{2}.Dia tiada beranak dan tidak pula 
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diperanakkan,{3}dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia."{4}”. (Q.A. Al-Ikhlas {30} : 1-4) 

Dalam aspek berusaha dan bekerja yang terdapat 

pada, surat al-ikhlas ayat 1-4 yang memberikan spirit kepada 

seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan oleh 

manusia harus tetap bergantung kepada Allah SWT. 

b. Prinsip keseimbangan  

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan 

kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang.  

Sebagai mana yang telah difirmankan Allah. 

                    

                 

                       

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan.” (Q.A. Al-Qashash {20} : 77) 

c. Prinsip khalifah  

Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus 

perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai pengganti 

Allah di bumi untuk memakmurkan kehidupannya sebagai 

mana yang telah difirmankan Allah. 
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 “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." (Q.A. Al-Baqarah {2} : 30) 

Allah SWT memberitahukan prihal anugrahnya yang 

diberikan kepada Bani Adam, yaitu sebagai makhluk mulia, 

mereka disebutkan dikalangan makhluk yang mempunya 

kedudukan tertinggi yaitu malaikat sebelum mereka 

diciptakan. 

d. Prinsip keadilan  

Ekonomi Islam ditinjukkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan tidak mengeksploitasi kekayaan 

saja tetapi juga menjaga sebagai mana yang telah 

difirmankan Allah. 

                              

                            

                       

            

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 

beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara 

keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian 

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian 

itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
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kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku 

adil.” (Q.A. Al-Hujurat {49} : 9)  

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda 

dari ekonomi-ekonomi lainnya, dan dikatakan ekonomi Islam 

jika sebuah ekonomi yang dijalani tersebut telah 

memenuhi/menjalankan prinsip ekonomi Islam diatas. 

Sedangkan tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk 

mencapai maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu 

dengan mengusahakan segala aktifitas demi untuk mencapai 

hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, 

atau dengan mengusahakan aktifitas yang secara langsung dapat 

merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktifitas lainnya demi 

menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari 

segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi 

manusia.
88

 Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu 

Negara yang bertujuan:
89

 

a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam 

suatu Negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan karena 

sistem ekonomi merupakan urat nadi pembangunan 

masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat 

yang bersifat spiritual dan material. 

b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang 

menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang 

menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhir 

keterbelakangan ekonomi masyarakat atau Negara-negara 

muslim. 

c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan 

ekonomi dan menyelamatkan moral umat Islam dari 

materialisme-hedonisme. 

d. Menegakkan bangunan ekonomi yang bertujuan 
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mewujudkan persatuan dan soladaritas Negara-negara 

muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. 

e. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam dalam 

mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara 

umum. Fallah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai 

dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan 

ekonomi. 

 

3. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu 

dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci 

sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun 

perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi 

normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau 

menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. 

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat 

menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan 

bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi 

nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan pada 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip inilah yang akan 

menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan 

nilainya yang berfungsi sebagai untuk mewarnai kualitas 

bangunan tersebut.  

Nilai-nilai dalam Alquran dan Hadits terkait dengan 

ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi 

muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam 

adalah tauhid. Yaitu bahwa segala aktifitas manusia di dunia 

ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan 

mengikuti salah satu kaidah hukum, yaitu Hukum Allah. 

Ekonomi akan membawa kepada fallah ketika mampu 

mambawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada 

hokum universal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut 

dengan hukum alam oleh masyarakat konvensional.
90
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Ekonomi Islam di dasarkan pada nilai-nilai luhur yang 

ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat 

Alquran, Hadits Nabi, Ijma‟ para ulama dan giyas. Dari sumber-

sumber ini, kita bisa memperoleh nilai-nilai dasar ekonomi 

Islam, termasuk nilai-nilai moralitas seperti menyeru manusia 

kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak, serta 

mencegah meraka dari kepalsuan dan kemungkaran. Demikian 

pula, Islam menyuruh mereka membantu orang miskin dan 

melarang mereka melakukan perbuatan dzolim, melanggar hak 

orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaiman 

memerintahan sholat, puasa, dan haji, Islam juga menepatkan 

zakat sebagai suatu kebajikan yang wajib untuk menerapkan 

kebijakan untuk membantu fakir miskin.
91

 Menurut Adiwarman 

Karim, ada lima nilai dasar ekonomi Islam yaitu:
92

 

a. Ketuhanan (keimanan/ tauhid) 

Konsep ketuhanan atau tauhid, dalam ajaran Islam ada 

dua, yaitu tauhid rububiyyah atau tauhid uluhiyyah.Tauhid 

rububiyyah berkenaan dengan Allah sebagai tuhan, pencipta 

dan mengatur alam semesta. Menurut Muhammad Syahrur, 

tauhid uluhiyyah merupakan realitas objektif di luar 

kesadaran manusia, relasi antara Allah dan seluruh 

makhluknya berupa relasi pengesuaan, peraturan dan 

kepimilikan, sebuah relasi paten dan tidak akan pernah 

berubah.
93

 

b. Kenabian (nubuwwah) 

Kenabian (nubuwwah) merupakan sifat yang 

diberikan Allah kepada manusia pilihannya karena mereka 

memiliki keistemawaan dan kemampuan khusus yang tidak 

dimiliki oleh manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang 

membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. 
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Kenabian merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam 

karena fungsi Nabi Muhammad SWT yang sentral dalam 

kesumberan ajaran Islam. Dalam diri Nabi bersemayan sifar-

sifar luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi 

muslim, termasuk dalam aktifitas ekonomi.  

c. Pemerintahan (Khilafah) 

Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang 

terkait dengan Khilafah dalam hubungannya dengan 

ekonomi Islam yaitu: universal brotherhood (persudaraan 

universal), resource are a trust (sumber daya alam 

merupakan amanat), humble life style (gaya hidup 

sederhana), dan human freedom (kemerdekaan manusia).
94

 

Keempat faktor ini merupakan penyanggah khilafah sebagai 

wahana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan 

kesejahteraan di akhirat. 

d. Keadilan („Adl) 

Keadilan („Adl) merupakan nilai paling asasi dalam 

ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas 

kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-nya 

(QS 57:25). Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan 

kebajikan dan ketakwaan (Q.S 5:8). Ibn Taimiyah 

menyebutkan keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, 

sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman 

(zulm) sebagai kejahatan yang paling buruk (aqbah al-

munkar) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb 

menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif 

dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.
95

 

e. Pertanggu jawaban (Ma‟ad) 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia nantinya 

akan diminta bertanggu jawabannya diakhirat kelak. Islam 

mengajarkan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, 

ada kehidupan sesudah kehidupan ini.
96

 Karena itu, manusia 
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hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan 

segala-galanya karena di samping kehidupan dunia ada 

kehidupan yang lebih kekal. Konsep Ma‟ad ini tidak 

ditemukan dalam sistem ekonomi selain Islam. Baik 

kapitalis dan sosialis tidak pernah menghubungkan transaksi 

dan aktivitas ekonomi dengan kehidupan alam akhirat. Bagi 

mereka pokok segala persoalan dalam materi, benda yang 

terdapat di hadapan mata dan merupakan tenaga modal 

ataupun benda yang merupakan tenaga manusia dan tenaga 

organisasi.
97

 

 

4. Perbedaan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional 

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi umat yang 

berlandasan pada Al-Qur‘an, Hadist serta sumber-sumber 

lainnya seperti Ijtihad, Ijma, Qiyas, Istihan, Itislah, Urf dan 

Istishab. Sedangkan sistem ekonomi konvnsional baik kapitalis, 

sosialis, maupun demokratis cenderung berlandasan pada cara 

pandang manusia di suatu Negara.  

Perbedaan landasan inilah yang menyebabkan terjadi 

beberapa perbedaan mengenai kegiatan ekonomi antara 

ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Berikut ini 

merupakan perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi 

konvensional:
98

 

a. Sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip kerja sama 

dan saling berbagi, sedangkan sistem ekonomi konvensional 

cenderung mengutamakan bunga (riba) dalam usaha 

mendapatkan keuntungan.  

b. Sistem ekonomi Islam mengaggap sumber daya alam yang 

ada merupakan pemberian Allah sehingga wajib 

dipergunakan dengan hati-hati dan bertaggung jawab, 

sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung 
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mengaggap sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi 

yang dapat menghasilkan keuntungan. 

c. Sistem ekonomi Islam mengaggap pendapatan yang 

diperoleh sacara sah dan tidak jelas maka hukumnya tidak 

diakui, sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung 

berorentasi pada pencapaian keuntungan (laba) yang 

sebesar-besarnya meskipun bisnis atau usaha yang 

dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam.  

d. Sistem ekonomi Islam menghendaki harta kekayaan yang 

dimiliki oleh orang-orang yang sangat berkecukupan (kaya), 

tidak boleh berhenti pada orang tersebut, tetapi harus dibagi-

bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sedangkan 

sistem ekonomi konvensional cenderung mengaggap harta 

kekayaan adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh orang 

tersebut dan tidak harus dibagikan kepada orang lain.  
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