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ABSTRAK 

 

 

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, khususnya pada UMKM serta perusahaan-

perusahaan,  hingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berdampak berat pada 

keluarga yang mempunyai satu asal penghasilan saja. Sehingga, mengharuskan keterlibatan seluruh 

anggota keluarga khususnya perempuan sebagai seorang ibu sekaligus istri turut serta membantu dalam 

ketahanan ekonomi keluarga. Kurangnya kebutuhan finansial atau kepuasan yang tidak memadai di masa 

pandemi Covid-19  saat ini merupakan motivasi kuat bagi para perempuan di Kelurahan Kalianda, untuk 

bersikap responsif terhadap kondisi tersebut, yang kemudian memunculkan adanya dorongan untuk 

berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan finansial. Para perempuan di Kelurahan Kalianda, berperan 

dalam mencari nafkah dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana promosi dan penjualan 

produk yang dimiliki melalui media sosial maupun marketplace, sebagai upaya meningkatkan 

perekonomian keluarga. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perempuan dalam upaya 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 di Kelurahan 

Kalianda Tahun 2021? Dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran perempuan dalam upaya 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan di 

Kelurahan Kalianda? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan dalam upaya 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 di Kelurahan 

Kalianda Tahun 2021, dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran perempuan dalam 

upaya meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 yang 

dilakukan di Kelurahan Kalianda. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dari penelitian ini berjumlah 

114 orang dan sampel dari penelitian ini berjumlah 39 orang yang diperoleh dari penentuan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian meliputi observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam upaya 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online, terbukti mampu menjalankan peran ganda 

yang dimiliki dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga di masa pandemi Covid-19, dibuktikan 

dengan adanya perkembangan usaha online yang dimiliki, dan dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga 

setelah memiliki usaha online meningkat. Motivasi para perempuan di Kelurahan Kalianda, bekerja sebagai 

pelaku usaha online untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan perekonomian 

keluarga. Aplikasi usaha online yang digunakan meliputi WhatsApp, Instagram, Facebook,Tiktok dan 

Shopee, dengan jam kerja yang digunakan antara 6 sampai 10 jam. Menurut perspektif ekonomi Islam, telah 

memenuhi syarat-syarat yang memperbolehkan perempuan bekerja dalam Islam, melalui 4 indikator yaitu 

sebagian besar telah mendapatkan izin dari suami, dapat melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab 

terhadap keluarga dan tidak menggunakan jam malam untuk bekerja. Hasil dari usaha online tersebut, 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan dialokasikan untuk membayar zakat, shadaqah 

dan infaq. Adapun kesesuaian antara prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ta'awun (tolong menolong) dan 

prinsip maslahat. 

Kata Kunci: Peran Perempuan, Perekonomian Keluarga, Usaha Online. 
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ABSTRACT 

 

 

The impact of the Covid-19 pandemic on the economy, especially MSMEs 

and  companies, has resulted in many layoffs. This has a severe impact on families 

with only one source of income. For this reason, it is necessary to involve all family 

members, especially women as mothers and wives to participate in helping the 

family's economic resilience. The lack of financial needs or inadequate satisfaction 

during the current Covid-19 pandemic has become a strong motivation for women in 

Kalianda Village, to be responsive to these conditions, which then gives rise to the 

urge to contribute to meeting financial needs. Women in Kalianda Village, play a 

role in making a living by utilizing internet technology as a means of promoting and 

selling their products through social media and marketplaces, as an effort to 

improve the family economy. 

The formulation of the problem in this study is what is the role of women in 

an effort to improve the family economy through online businesses during the Covid-

19 pandemic in Kalianda Village in 2021? And how is the Islamic economics review 

of the role of women in an effort to improve the family economy through online 

businesses during the Covid-19 pandemic which was carried out in Kalianda 

Village? The purpose of this study was to determine the role of women in an effort to 

improve the family economy through online businesses during the Covid-19 

pandemic in Kalianda Village in 2021, and to find out an overview of Islamic 

Economics on the role of women in an effort to improve the family economy through 

online businesses during the Covid-19 pandemic carried out in Kalianda Village. 

This research is a field research with a qualitative descriptive method. 

Sources of data used are primary data and secondary data. The population of this 

study amounted to 114 people and the sample of this study amounted to 39 people 

obtained from the determination of the sample using purposive sampling technique. 

Research data collection includes observation, interviews, and documentation. And 

then, the results of this study indicate that the role of women in an effort to improve 

the family economy through online businesses, has proven to be able to carry out its 

dual role and help improve the family economy during the Covid-19 pandemic, 

evidenced by the  development of their online business, and seen from the level of 

amily welfare after having an online business increased.  The motivation of women 

in Kalianda Village is to work as online business actors to develop their potential 

and improve the family economy. The online business applications used include 

WhatsApp, Instagram, Facebook, Tiktok and Shopee, with working hours between 6 

to 10 hours. In the perspective of Islamic economics, it has fulfilled the requirements 

that allow women to work in an Islamic way, through 4 indicators, namely most of 

them have received permission from their husbands, can carry out their obligations 

or responsibilities to their families and do not use curfews for work. The proceeds 

from the online business are used to meet the needs of their families and are 

allocated to pay zakat, shadaqah and infaq. The compatibility between the 

principles of Islamic economics is the principle of ta'awun (please help) and the 

principle of benefi. 

Keywords: Female Role, Family Economy, Online Business. 
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MOTTO 

 

َهاَدِة ﴿ َوُقِل ا َغْيِب َوالش َ
ْ
ِلِم ال ى عّٰ

ّٰ
ْوَن ِال ُمْؤِمُنْوَنَۗ َوَسُتَرد ُ

ْ
ٗه َوال

ُ
ْم َوَرُسْول

ُ
ك
َ
ُه َعَمل

ّٰ 
ْوا َفَسَيَرى الل

ُ
ْم فَ ْعَمل

ُ
ك ُُ

ِ  ِّ
ََ ُي

ْوَنَۚ 
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
 ﴾ ٥٠١ِبَما ك

"Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang 

nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."  

(Q.S. At-Taubah [9]: 105)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, An-Nur Terjemahan Al-Quran Per Kata (Jakarta Selatan: Mizan, 2010). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna judul skripsi 

ini, yaitu  tentang Analisis Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga 

Melalui Usaha Online Dimasa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalianda Tahun 2021 Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam, dan untuk memberikan penjelasan uraian tentang pengertian judul 

skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat istilah yang terdapat pada skripsi ini, 

yaitu sebagai berikut: 

 

1. Peran Perempuan, Peran menurut terminologi merupakan sekumpulan tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan perempuan 

secara terminologis, yang berarti dihormati, dimuliakan, dan dihargai.2 

 

2. Keluarga dalam arti yang sempit merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang 

dibentuk oleh perkawinan, terdiri dari suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anaknya. Sedangkan 

keluarga memiliki arti yang lebih luas seperti keluarga RT, keluarga kompleks, dan keluarga 

Indonesia. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dihubungkan 

oleh darah, perkawinan atau adopsi dan hidup bersama.3 

 

3. Usaha Online menurut Wikipedia adalah distribusi, pembelian, penjualan, pemasaran barang 

dan jasa dengan menggunakan suatu sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer 

lainnya.4 

 

4. Pandemi Covid-19 yaitu, Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area 

geografis yang luas. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), pandemi ini tidak ada 

hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi. Akan tetapi, 

pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau 

meliputi geografi yang luas.5 Coronavirus adalah keluarga virus yang dapat menimbulkan 

berbagai gajala gangguan kesehatan seperti pneumonia, demam, dan sesak napas.6 

 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari berbagai masalah ekonomi 

rakyat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut pakar ekonomi Islam Muhammad Abdul 

                                                           
2 Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy Lengkong, dan Joorie Ruru, “Peran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” Jurnal Administrasi Publik 4, no. 48 (2017): 2. 
3 Wenny Hulukati dan Wenny Hulukati, “Peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak,” Jurnal 

Musawa IAIN Palu 7, no. 2 (2015): 273. 
4 Rosinta Romauli Situmeang, “Dampak Bisnis Online dan Lapangan Pekerjaan terhadap Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab di Kota Medan),” Asian Journal of Innovation 

and Entrepreneurship 3, no. 03 (2018): 323. 
5 Silpa Hanoatubun, “Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia,” EduPsyCouns: Journal of 

Education, Psychology and Counseling 2, no. 1 (2020): 149. 
6 Ibid. 
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Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.7 

 

B. Latar Belakang 

 

Pandemi Covid-19 mulai terdeteksi di Wuhan, China pada akhir 2019. Menyebar luas ke 

berbagai negara di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-

19, di Indonesia mulai adanya yang terjangkit Covid-19 pada bulan Maret 2020. Mengacu pada 

data yang dipublikasikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis, 19 Agustus 2021, kasus 

Covid-19 terkonfirmasi naik 22.053 yang kemudian menjadi 3.930.300, sembuh sebanyak 

3.472.915, dan jumlah kematian meningkat sebesar 1.492 yang kemudian menjadi 122.633 jiwa.8 

Jumlah kasus Covid-19 yang terus-menerus bertambah tersebut mengakibatkan adanya Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat berdampak dalam 

roda perekonomian.  

Pembatasan mobilitas berdampak pada UMKM serta perusahaan-perusahaan yang 

mengalami kesulitan dalam hal produksi sampai banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, di Indonesia sudah sebanyak 3,05 juta para 

pekerja yang menjadi imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat adanya pandemi Covid-19. 

Hal ini berdampak berat pada keluarga yang mempunyai satu asal penghasilan saja. Umumnya, 

pencari nafkah merupakan seorang kepala rumah tangga yaitu suami, namun adapun perempuan 

sebagai seorang istri yang ikut membantu.9 

Dilatar belakangi dari adanya dampak pembatasan mobilitas dan imbas PHK 

mengharuskan keterlibatan seluruh anggota keluarga khususnya perempuan sebagai seorang ibu 

sekaligus istri turut serta membantu dalam ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan yang memiliki 

peran di luar rumah atau selain urusan rumah tangga artinya saat itulah perempuan mulai memasuki 

bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Keterlibatan perempuan di luar urusan rumah 

tangga menunjukkan bahwa perempuan berusaha membentuk identitas baru bagi dirinya. Tidak 

hanya sebagai ibu atau istri, tetapi sebagai perempuan yang bekerja dan professional. Peran 

perempuan sebagai pekerja terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yaitu mencari nafkah di berbagai 

kegiatan, tergantung pada keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta kesempatan kerja yang 

tersedia. Hal ini menguji ketahanannya dalam  menghadapi pandemi global di masyarakat, di mana 

ibu harus bekerja, sementara itu ibu memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembelajaran 

online anak-anaknya dan membantu suami dalam hal perekonomian keluarga.10 

Peran perempuan tidak hanya ditemukan di masyarakat perkotaan. Akan tetapi, di 

masyarakat pedesaan serta penduduk pedalaman sekalipun dengan pendidikan rendah. Kurangnya 

kebutuhan finansial atau kepuasan yang tidak memadai merupakan motivasi kuat bagi para 

perempuan untuk bersikap responsif terhadap kondisi tersebut, yang kemudian memunculkan 

adanya dorongan untuk berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan finansial. Disisi lain, perempuan 

telah dibiasakan untuk mendukung tugas dan pekerjaan orang tua sejak usia dini. Saat ini adanya 

sebutan wanita karir yang artinya perempuan yang mempunyai pekerjaan mencari nafkah. 

Perempuan yang bekerja tentu memberikan manfaat untuk keluarganya atau setidaknya 

untuk dirinya sendiri, selama pekerjaannya tidak melanggar aturan syariah dan tidak mengabaikan 

                                                           
7 M.M. Drs. H. Muklis Bin Abdul Azis dan L.M.A.E. Didi Suardi, Pengantar Ekonomi Islam (Surabaya: Jakad 

Media Publishing, 2020). 
8https://covid19.go.id, diakses 05 Oktober 2020 
9 Sa’adiyah El Adawiyah dkk, Perempuan dan Pandemi Covid-19 (Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 

2021), 57. 
10 Annisya Triana dan Hetty Krisnani, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pekerja K3l Unpad Dalam Rangka 

Menunjang Perekonomian Keluarga,” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 2 (2018): 190. 

https://covid19.go.id/


3 
 

 
 

tanggung jawab. Dalam Islam, suami mempunyai kewajiban mencari nafkah, tetapi istri dapat 

membantu suaminya mencari nafkah sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yaitu tentang 

tolong-menolong. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan perempuan yang 

sudah menikah bekerja untuk mencari nafkah, ada yang memperbolehkan dan ada yang bersyarat. 

Jika perempuan memiliki keperluan rumah dan mengharuskan seperti mencari nafkah, Islam tidak 

melarang perempuan untuk hal tersebut. Namun, tetap menjaga toleransi tersebut dengan 

melakukan tugas utamanya.11 

Namun, pada saat ini banyak perempuan yang sudah menikah bekerja untuk mencari 

nafkah, karena harga kebutuhan yang semakin mahal menjadikan setiap anggota keluarga harus 

semakin giat dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Menurut Azizah dan Yelly dalam jurnal 

penelitiannya tentang perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga, perekonomian keluarga sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan kepala keluarga atau suami. Akan tetapi, terkadang tidak semua dapat 

dicukupi hanya dari pendapatan suami.12 Maka, untuk mengatasi hal tersebut adapun usaha yang 

menjanjikan dari segi ekonomi yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan 

penghasilan sendiri dengan atau tanpa keluar rumah, yaitu sebagai pelaku usaha online. Yang perlu 

dilakukan hanyalah mengandalkan jaringan internet dan mempunyai kemampuan untuk 

berkomunikasi melalui internet.  

Adapun fenomena dan fakta menarik di Kelurahan Kalianda, yaitu perempuan yang turut 

membantu meningkatkan perekonomian keluarga  di masa pandemi Covid-19 saat ini, dengan 

bekerja sebagai pelaku usaha online untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Jumlah 

perempuan yang menjalankan usaha online di Kelurahan Kalianda sebanyak 39 orang. Para 

perempuan yang ada di Kelurahan Kalianda memutuskan untuk menjalani usaha online sebagai 

penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, perempuan atau ibu 

rumah tangga sebelum menjadi pelaku usaha online, banyak yang memiliki jenis mata pencaharian 

sebagai pelaku usaha UMKM (usaha Mikro Kecil dan Menengah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Sanawiyah Sanawiyah, “HUkum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam 

Perspektif Islam,” ITTIHAD 15, no. 27 (2017): 76. 
12 Azizah Alie dan Yelly Elanda, “Perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga (studi di Kampung Kue 

Rungkut Surabaya),” Journal of Urban Sociology 2, no. 2 (2020): 39. 
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Tabel 1.1 

Mata Pencaharian Pokok Perempuan di Kelurahan Kalianda 

 

NO. JENIS PEKERJAAN 
JUMLAH PEKERJA 

PEREMPUAN 

1 Petani 14 

2 Buruh Migran 1 

3 Pegawai Negeri Sipil 71 

4 Pengrajin Industri Rumah Tangga 1 

5 Pedagang Keliling 50 

6 Peternak 2 

7 Dokter 1 

8 Bidan 3 

9 Perawat Swasta 6 

10 Pembantu Rumah Tangga 16 

11 Pengusaha Kecil dan Menengah 114 

12 Guru / Dosen 25 

13 Karyawan Perusahaan Swasta 2 

14 Karyawan Perusahaan Pemerintah 27 

15 Jasa Transportasi 5 

16 Lainnya / Tidak Bekerja 2.276 

JUMLAH 2.614 

Sumber Data: Kelurahan Kalianda 

 

Tabel di atas merupakan jenis mata pencaharian para perempuan yang ada di Kelurahan 

Kalianda. Berdasarkan data dari Kelurahan Kalianda tersebut bahwa mayoritas mata pencaharian 

pokok penduduk Kelurahan Kalianda adalah sebagai pengusaha kecil dan menengah atau dapat 

disebut bahwa penduduk Kelurahan Kalianda lebih banyak yang memiliki jenis usaha yaitu 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dibandingkan dengan jenis mata pencaharian lainnya. 

Berbagai jenis UMKM yang ada di Kelurahan Kalianda, yang paling banyak dimiliki yaitu usaha 

kuliner sebanyak 60, begitupun dengan usaha yang dimiliki oleh para responden pada penelitian 

ini. 

Usaha online adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan bisnis, 

kegiatannya merupakan promosi dan menjual produk atau jasa secara online dengan menggunakan 

media yang terhubung pada internet. Melalui usaha online, konsumen atau pembeli dapat melihat 

terlebih dahulu produk  yang nantinya akan di beli melalui sosial media atau marketplace. Dalam 

kegiatan jual beli online dikenal istilah e-commerce yaitu antara lain distribusi, pembelian, 

penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, 

website, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat dikatakan sebagai pemasaran produk 

dan jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet. Beberapa contoh e-

commerce yaitu seperti: Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, JD.ID, OLX, dan lain-lain. Selain itu, 

fasilitas internet yang dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertukar informasi 

bisnis atau usaha yaitu melalui media sosial yang memiliki berbagai fitur menarik, seperti 

WhatsApp, Instagram, Facebook, Tiktok dan Line.13 

                                                           
13 Asti Gumartifa dkk., “Penyuluhan Optimalisasi Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga dengan Memanfaatkan 

Media Online di Masa Pandemi,” Jurnal Gema Ngabdi 2, no. 3 (2020): 217. 
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Dari hasil pra riset peneliti, para perempuan khususnya ibu-ibu di Kelurahan Kalianda, 

berperan dalam mencari nafkah dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana promosi 

dan penjualan produk dagangan yang dimiliki, baik melalui media sosial maupun marketplace. 

Aplikasi-aplikasi yang digunakan yaitu: WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok dan Shopee. 

Seperti yang dilakukan ibu Sumiyati dan Ibu Shelly yang memutuskan untuk turut membantu suami 

mencari nafkah sebagai pengusaha online dengan harapan dapat membantu meningkatkan 

perekonomian keluarga di masa pandemi covid-19 saat ini. Adanya motivasi atau alasan para 

perempuan untuk ikut bekerja karena dirasa pendapatan masih belum cukup untuk kebutuhan 

keluarga, terlebih adanya pandemi covid-19 yang menjadikan beberapa usaha terdampak bahkan 

ada kepala rumah tangga yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diperlukannya kajian tentang analisis 

peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online di masa 

pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penelitian ini dengan 

judul "ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 

KELUARGA MELALUI USAHA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN 

KALIANDA TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" 

 

C. Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus masalah 

penelitian adalah peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga khususnya pada 

perempuan yang melakukan kegiatan usaha online dimasa pandemi Covid-19 di Kelurahan 

Kalianda pada Tahun 2021. Kata perempuan dalam hal ini adalah Ibu Rumah Tangga (IRT). 

Responden dalam penelitian ini adalah Perempuan atau Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha 

online. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana peran perempuan dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga melalui 

usaha online dimasa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalianda Tahun 2021? 

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran perempuan dalam upaya meningkatkan 

perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan di 

Kelurahan Kalianda? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga 

melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalianda Tahun 2021. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran perempuan dalam upaya 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 yang 

dilakukan di Kelurahan Kalianda. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tambahan 

referensi atau literatur serta menambah ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca 

mengenai ilmu-ilmu ekonomi islam khususnya yang berkaitan dengan usaha online, pandangan 

Islam tentang perempuan yang bekerja. 

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar S1 dalam Sarjana Ekonomi Syariah yaitu S.E. Bagi masyarakat memberikan 

informasi tentang usaha online dan pandangan ekonomi Islam terhadap perempuan yang 

bekerja. Dan bagi perpustakaan agar diharapkan dapat dipergunakan guna memperkaya koleksi 

pada ruang lingkup karya-karya hasil penelitian. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai alat untuk memberikan gambaran tentang 

penelitian yang nantinya dilakukan. Dapat membantu dalam bentuk menguraikan bagaimana 

mengembangkan dan menjelaskan gamabaran objek, bagaimana mengelola data dan memberikan 

gambaran tentang obyek penelitian melalui hasil yang dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu: 

Pertama, penelitian oleh Frida Nur Rizkia, Tahun 2017. Judul "Peran Perempuan Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, 

Gamping, Sleman." Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui peran perempuan dalam menunjang 

perekonomian keluarga melalui program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 

Sejahtera (P2WKSS). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui program P2WKSS yaitu 

kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan rumah tangga, pemberdayaan yang diikuti oleh 

perempuan, dukungan dari keluarga terhadap program P2WKSS serta pembagian waktu yang 

berkaitan dengan peran ganda. Kemudian, sumbangan pendapatan perempuan penerima program 

P2WKSS sangat berkontribusi dalam kehidupan ekonomi keluarga. 

Kedua, penelitian oleh Dian Permata Sari. Tahun 2017, dengan judul "Analisis Peran 

Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten 

Lampung Selatan)." Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana kondisi pendapatan 

keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dan untuk mengetahui implikasi peranan TKW 

di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

tenaga kerja wanita di luar negeri sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga. 

Tujuan wanita ikut mencari nafkah dalam penelitiannya dijelaskan bahwa semata-mata untuk 

menambah penghasilan keluarga sehingga dapat memenuhi sandang, pangan, papan, maupun 

pendidikan anak-anak. Selanjutnya ia menjelaskan tentang perekonomian rumah tangga muslim 

yang memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer.  

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Zunaidi dan Facrial Lailatul 

Maghfiroh, tahun 2021. Judul penelitian ini adalah "The Role of Women in Improving The Family 

Economy." Atau "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, 

khususnya perempuan yang bekerja sebagai buruh eceran bawang merah. Metode yang digunakan 
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adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perempuan memiliki 

peran dalam membantu perekonomian keluarga. alasan utama mengapa perempuan harus bekerja 

di luar daripada pekerjaan rumah tangga adalah alasan ekonomi dan aktualisasi diri untuk 

membantu suami. Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan para wanita ini memilih menjadi 

buruh. Memabntu keuangan suami, membayar kebutuhan, dan membayar arisan. 

Penelitian ini adalah pengembangan teori hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, 

dengan fenomena dan informasi terbaru. Walaupun banyak penelitian yang telah ada tentang peran 

perempuan bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Penelitan ini memiliki perbedaan 

dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu lokasi serta tahun penelitian yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya, peneliti tidak mengukur dari tingkat pendidikan perempuan. Penelitian 

ini menganalisis dari fenomena yang terjadi di masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian 

sebelumnya tidak. Dalam penelitian ini subjeknya adalah perempuan yang memiliki usaha online, 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan subjek perempuan dengan profesi sebagai 

tenaga kerja wanita di luar negeri, maupun buruh. Kemudian, adanya persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif 

deskriptif, sama-sama membahas tentang peran perempuan yang bekerja untuk meningkatkan 

perekonomian keluarga, teknik pengumpulan data yang sama yaitu dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.  

 

H. Metode Penelitian 

 

Penelitian adalah salah satu karya dari bentuk pemahaman suatu ilmu tertentu. Penelitian juga 

dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan tertentu. Penelitian adalah bagian penting dalam perkembangan dan kemajuan 

peradaban manusia.14 

Pada bagian metode penelitian ini menjabarkan secara rinci dan sistematis tentang lokasi 

penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, proses pengumpulan data 

dan pengolahan data serta analisis data penelitian yang berkaitan dengan peran perempuan dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa pandemi Covid-19 di 

kelurahan Kalianda tahun 2021 dalam perspektif ekonomi Islam. 

  

1. Lokasi penelitian 

  

Lokasi penelitian ini adalah di Kalianda yang merupakan salah satu kelurahan 

yang berada di kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan, provinsi Lampung, 

Indonesia. Kalianda merupakan sebuah tempat di mana ibukota kabupaten Lampung 

Selatan berada, kota Kalianda yang juga berfungsi sebagai pusat dari kecamatan. Terletak 

sekitar 60 km dari kota Bandar Lampung, Ibukota Provinsi Lampung. Memiliki luas 

wilayah sebesar 179,82 km2, kecamatan Kalianda terdiri dari 25 desa dan 4 kelurahan, 

salah satunya kelurahan Kalianda. 

 

2. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan termasuk pendekatan yang bersifat kualitatif, berdasarkan dari data lapangan 

                                                           
14 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata 

(Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). 
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yang diperoleh dari responden, dokumentasi, observasi atau pengamatan pada kondisi 

sosial di lapangan yang berhubungan dengan subyek yang diteliti.15 Karena pada dasarnya 

penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali data yang berasal 

dari suatu tempat atau lapangan penelitian. Jadi, dengan menggunakan metode ini akan 

mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

3. Sifat Penelitian 

 

  Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mengetahui masing-masing 

nilai variabel, pada variabel satu atau lebih. Bersifat independen untuk memperoleh 

gambaran variabel-variabel tersebut. 

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Pada 

pendekatan kualitatif, peneliti adalah instrument utama dalam suatu penelitian. Hasil 

penelitian diuraikan dalam bentuk kata-kata yang diperleh dari data valid. Karena, 

pendekatan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data tidak dapat 

diselesaikan dengan perhitungan statistik.16 

Metode kualitatif yang digunakan adalah berupa analisis isi (content analysis), 

digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen berisi teori, dan konsep yang berkaitan 

dengan peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha 

online berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penulis mengembangkan permasalahan-

permasalahan penelitian pada situasi dan kondisi secara alami dari responden serta 

memberikan laporan terperinci agar memperoleh informasi yang akurat. Hasil yang 

kemudian nantinya akan dianalisis dan dipaparkan untuk memperoleh gambaran lengkap 

mengenai peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha 

online dimasa pandemi Covid-19 di kelurahan Kalianda tahun 2021 dalam persektif 

ekonomi Islam. 

 

4. Sumber Data 

 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan data sebagai berikut: 

 

a. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung yang 

diperoleh dari penulis. Data primer ini adalah berupa data observasi lapangan yang 

diperoleh dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan, wawancara yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan responden terhadap peran perempuan dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online. Dalam penelitian ini data 

primer yang didapatkan dari data hasil wawancara serta pengamatan lokasi penelitian. 

 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah sumber data tambahan untuk penunjang, berbagai macam 

bahan yang secara tidak langsung berhubungan dengan objek serta tujuan menurut 

                                                           
15 Ibid, 110. 
16 Ibid. 
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penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Bahan tadi kemudian dibutuhkan agar dapat melengkapi dan memperjelas data-data utama. 

Data pendukung yang didapatkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang 

dibutuhkan seperti data pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  dari Dinas 

Koperasi dan UMKM Lampung Selatan, serta data dari Kelurahan Kalianda. Selain itu, 

sumber data lainnya yaitu dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain. 

 

5. Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi 

 

Populasi merupakan keseluruhan dari individu-individu atau satuan-satuan yang 

dapat berupa orang-orang, atau benda-benda yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi 

juga dapat diartikan sebagai wilayah general yang terdiri atas subyek atau obyek 

keseluruhan unit pada kriteria tertentu.17 Berdasarkan data dari  Dinas Koperasi dan 

UMKM Lampung Selatan serta hasil observasi lapangan, jumlah perempuan yang 

mempunyai usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Kalianda terdapat sebanyak 

114 perempuan yang dijadikan sebagai anggota populasi, dimana usaha online termasuk 

dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

 

b. Sampel 

  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Jika 

populasi yag diteliti besar. Peneliti tidak mungkin mempelajari keseluruhan dari populasi 

tersebut. oleh karena itu, sampel diambil yang benar-benar representative atau dapat 

diwakili.18 

Sampling purposive merupakan teknik dalam penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, sampel yang dihubungi disesuaikan dengan 

kriteria dan ciri tertentu berdasarkan tujuan pada penelitian. Sampel ini lebih cocok 

digunakan untuk penelitian kualitatif.19 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode nonprobabilitas 

dengan teknik purposive sampling. Dari seluruh populasi yaitu jumlah pelaku UMKM 

khususnya perempuan. Kemudian, dilakukan penentuan sampel yang digunakan sebanyak 

39 perempuan (Ibu Rumah Tangga) beragama Islam, yang memiliki usaha online di 

Kelurahan Kalianda. Penentuan jumlah sampel dengan membertimbangkan kriteria dan 

ciri tertentu yaitu yang termasuk dalam kriteria perempuan dalam hal ini Ibu Rumah 

Tangga yang beragama Islam dan memiliki usaha online. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Dr Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 80-81. 
18  Ibid. 
19 Ibid. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang dimaksudkan mendapatkan bahan-

bahan, informasi, fakta-fakta dan keterangan yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut I Made 

Laut Mertha, teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengungkap atau mendapatkan suatu informasi dari responden sesuai cakupan penelitian. 20 

Dalam mengumpulkan data di lokasi, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. Observasi 

 

Observasi merupakan bagian pada pengumpulan data. Observasi ialah 

mengumpulkan data pribadi menurut kondisi di lapangan. Dalam hal ini, data wajib 

dari hasil terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, atau ke komunitas. Data yang 

diobservasi dapat berupa citra mengenai sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, holistik 

hubungan antar manusia. Data observasi juga dapat berupa hubungan pada suatu 

organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.21 

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi 

lapangan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 

khususnya berkaitan dengan peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian 

keluarga, yaitu keadaan lokasi penelitian di Kelurahan Kalianda, Kecamatam 

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan keadaan subyek penelitian yaitu 

perempuan yang meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online dimasa 

pandemi Covid-19. Pengamatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi aktivitas 

usaha dan aktivitas yang terjadi serta keikutsertaan perempuan dalam bekerja untuk 

meningkatkan perekonomian keluarga. 

Dalam penelitian ini teknik observasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan data 

awal dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data tentang subyek yang nantinya akan diberi beberapa pertanyaan sebagai 

narasumber penelitian. 

 

b. Wawancara 

 

Wawancara adalah proses komunikasi tatap muka antara dua pihak atau lebih, 

salah satu pihak adalah sebagai interviewer dan interviewee dimana dalam komunikasi 

ini untuk mendapatkan informasi dengan tujuan tertentu. Wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan 

baik tentang informasi apa yang akan diperoleh. 22   Teknik wawancara yang digunakan 

pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat terlebih 

dahulu daftar pertanyaan untuk responden. Pertanyaan disusun dengan seksama dan 

pertanyaan yang diajukan sama untuk setiap obyek. 

 

 

 

                                                           
20 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata 

(Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 150. 

 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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c. Dokumentasi 

 

Analisis dokumen mengarah pada bukti nyata. Dengan instrument ini peneliti 

menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian. Metode 

dokumentasi ini yaitu metode pengumpulan data dari peninggalan arsip-arsip dan juga 

buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian. Dalam hal ini adalah berupa 

foto, dan laporan. 

 

7. Teknik Pengolahan Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa data. Data yang 

diperoleh melalui wawancara ini dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara data 

hasil jawaban wawancara tersebut dideskripsikan. Data wawancara ini merupakan sumber data 

utama yang menjadi bahan analisis data untuk kemudian menjawab masalah dalam penelitian. 

 

a. Editing 

 

Editing merupakan penelaahan terhadap data yang terkumpul dengan menilai 

apakah data yang diterima atau dikumpulkan cukup atau relevan untuk diproses dan 

diolah lebih lanjut.  

 

b. Klasifikasi 

 

Klasifikasi adalah pengelompokkan data-data yang sesuai dengan jenis dan 

penggolongannya setelah diadakan pengecekan. 

 

c. Interpretasi 

 

Interpretasi adalah penafsiran terhadap hasil observasi sehingga dapat 

memudahkan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.23 

 

8. Analisis Data 

 

Analisis data sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian 

yang dapat digunakan sebagai hasil penlitian. Analisis data merupakan suatu proses mencari 

dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan data dokumentasi. Hal pertama yaitu peneliti melakukan wawancara dengan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Setelah itu, membuat transkip hasil 

wawancara tersebut dengan cara mengumpulkan semua jawaban dari informan yang kemudian 

akan diuraikan menjadi hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 S E Baso Iping, Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitan, Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, 

Ekonomi Dan Bisnis (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 55. 
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I. Sistematika Pembahasan 

 

Penulisan ini disusum dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab dan bagian yaitu 

BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan Teori, BAB III Deskripsi Objek Penelitian, BAB IV 

Analisis Penelitian, dan BAB V Penutup. Masing-masing isi setiap bagian antara lain sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan pada bab ini menjelaskan tentang Penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II: Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang landasan teori, meliputi tentang 

peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha online, dampak 

pandemi Covid-19 bagi perekonomian, dan ekonomi Islam. 

BAB III: Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum penelitian, penyajian fakta 

dan data penelitian, yaitu menguraikan tentang penelitian dan fakta-fakta temuan di lapangan yang 

di dukung dengan data-data yang berkaitan tentang perempuan yang memiliki usaha online di 

Kelurahan Kalianda di masa pandemi Covid-19 tahun 2021. 

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang analisis data penelitian, temuan penelitian yang 

berkenaan dengan judul yaitu Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga 

Melalui Usaha Online Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalianda Tahun 2021 Dalam 

Perspekif Ekonomi Islam. 

BAB V: Penutup, Bab ini membahas tentang simpulan yaitu kesimpulan mengenai objek 

yang diteliti berdasarkan hasil analisa data, dan juga membahas tentang rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Peranan Perempuan 

 

1. Pengertian Peran Perempuan 

 

Peran menurut terminologi merupakan sekumpulan tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut SB Lantaeda, peran adalah pengaruh 

yang berkaitan dengan status dan kedudukan sosial. Peran terjadi ketika terdapat suatu tindakan 

dan kesempatan yang diberikan. Berlangsung apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kewajiban.24 Peranan adalah role atau dinamis dari penduduk. Jika 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, hal itu merupakan 

seseorang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan lebih merujuk pada fungsi, 

penyesuaian diri, serta proses.25 

Perempuan secara etimologis, berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti empu. Empu 

merupakan suatu gelar kehormatan yang memiliki arti menjadi tuan, dihormati, dan 

dimuliakan. Secara terminologis, perempuan yang berarti dihormati, dimuliakan, dan dihargai. 

Dalam bukunya Hamka berjudul kedudukan Perempuan dalam Islam menambahkan kata empu 

dalam "empu jari" yang artinya penguatan jari, sehingga jari tidak dapat menggenggam erat 

ketika ujung jari tidak ada.26 

 

2. Peranan Perempuan Dalam Keluarga 

 

Kedudukan perempuan dalam suatu keluarga dan masyarakat harus dijaga dan 

ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pembangunan 

bangsa dengan memperhatikan kodrat, tetapi juga harkat dan martabat sebagai manusia. 

Membahas tentang perempuan yang memiliki peran ganda, tentu memiliki konflik peran. 

Konflik peran dapat diartikan ketika seseorang yang memiliki peran berkonflik dengan peran 

yang lain. Dalam hal ini konflik dialami oleh seorang perempuan yang memiliki peran ganda, 

dimana ia memiliki peran sebagai istri, ibu dan juga peran sebagai pekerja.27 

 Menurut Ninin Ramadhani, perempuan yang menjadi pekerja tidaklah mudah, karena 

harus memenuhi semua peran ganda. Bagaimanapun semua peran yang dimiliki, jam kerja 

yang sibuk, sesuatu hal yang mengharuskan perempuan untuk tetap terlibat dan bertanggung 

jawab sebanyak yang disuka dari rumah sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja. 

Sehingga jarang atau bahkan sulit bagi perempuan untuk berkumpul kembali dengan keluarga 

dan berinteraksi dengan masyarakat.28  Peranan perempuan dalam keluarga yaitu sebagai 

berikut. 

 

                                                           
24 Lantaeda, Lengkong, dan Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan 

Rpjmd Kota Tomohon.” 
25 Jeiske Salaa, “Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa tarohan 

kecamatan beo kabupaten kepulauan talaud,” Holistik, Journal Of Social and Culture 8, no. 5 (2015): 7. 
26 Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, “Peran perempuan dalam keluarga,” IPTEK Journal of Proceedings 

Series, no. 5 (2018): 61–65. 
27 Ninin Ramadhani, “Implikasi peran ganda perempuan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan 

masyarakat,” Sosietas 6, no. 2 (2016): 3–4. 
28 Ibid. 
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a. Perempuan Sebagai Istri 

 

Peran perempuan sebagai seorang istri, istri perlu memahami pemikiran suami 

yaitu dengan menjadi pendengar yang baik, mempertimbangkan masalah, mengetahui 

dan memenuhi kebutuhan suami, serta mengatur rumah tangga dan anak-anak di 

rumah. Selain itu, seorang istri dapat melakukan aktivitas seperti memasak, dan juga 

bersolek. Tidak hanya itu, perempuan sebagai seorang istri memiliki peran dalam 

ketaatannya kepada seorang suami, seorang istri penting untuk selalu memberikan 

dukungan kepada suami baik dalam hal pekerjaan maupun aktivitas lainnya.29 

 Dibalik laki-laki hebat terdapat perempuan yang hebat pula. Seorang istri yang 

hebat dalam sejarah Islam adalah Siti Khadijah, beliau merupakan istri Rasulullah 

SAW. Di zaman nabi, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yaitu Q.S Al-Alaq 

ayat 1-5. Siti Khadijah adalah istri Rasulullah yang setia dan selalu memberi 

ketenangan. Beliau merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan 

keluarga Nabi. Tidak ada ujian yang lebih berat dari ujian menjadi seorang nabi. Untuk 

itu, Rasulullah tidak memiliki obat penenang dalam menjalankan tugasnya, kecuali 

istri yang sangat dicintainya.30 

 

b. Perempuan Sebagai Ibu 

 

Tidak dapat disangkal bahwa hidup setiap manusia adalah yang pertama dengan 

ibunya. Karena setiap manusia lahir dari Rahim seorang ibu, dan dibesarkan bersama 

ibu. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa kehidupan ini tidak akan berjalan normal 

tanpa adanya perempuan. Jika dilihat dari beberapa aturan agama-agama yang ada, 

tidak ada aturan yang lebih memuliakan perempuan sebagai seorang ibu selain agama 

Islam. 

Karakteristik perempuan sebagai seorang ibu tidak hanya terletak pada peran 

alamiahnya untuk dapat mengandung dan melahirkan. Tetapi juga pada 

kemampuannya mengasuh anaknya sejak melahirkan, hingga dewasa. Dalam 

kehidupan modern, para ibu rumah tangga terkadang abai atau bahkan ragu untuk 

mengurus anak. Akibatnya, tidak jarang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak 

yang di kota besar lebih pada kemampuan fasilitas finansial dengan memilih untuk 

mempekerjaan asisten rumah tangga atau panti-panti penitipan anak.31 

 

c. Perempuan Sebagai Pekerja 

 

Era reformasi demokrasi telah membuka pintu bagi perempuan untuk mengakses 

hal-hal seperti aktivitas laki-laki. Misalnya pendidikan, pekerjaan, dan menghasilkan 

pendapatan. Motivasi perempuan untuk mengambil peran laki-laki dalam pekerjaan ini 

adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, yaitu: Suami tidak atau belum 

bekerja, pendapatan keluarga rendah sedangkan jumlah kebutuhan cukup tinggi, 

                                                           
29 Triana dan Krisnani, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pekerja K3l Unpad Dalam Rangka Menunjang 

Perekonomian Keluarga.” 
30 Dian Lestari, “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan 

anak),” MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 8, no. 2 (2016): 261. 
31 Purba Rana Ikhwanul, “Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian 

Keluarga Di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado,” Acta Diurna 3, no. 4 (2014): 7. 
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memanfaatkan waktu luang, ingin mendapatkan penghasian sendiri, dan mendapatkan 

pengalaman kerja.32 

Fenomena perempuan bekerja untuk mencari nafkah muncul karena memupuk 

kebutuhan, kemauan, kemampuan dan kesempatan kerja yang tersedia serta akses 

perempuan terhadap peluang tersebut. Status ekonomi perempuan ditunjukkan pada 

kegiatan mereka dalam mencari nafkah, akses dalam faktor produksi, tingkat 

pendapatan dan kontribusi para perempuan terhadap pendapatan dan perekonomian 

keluarga. 

  

B. Motivasi Ibu Rumah Tangga Bekerja 

 

Perempuan mempunyai peran ganda, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga akan tetapi harus 

bisa membagi waktu antara pekerjaan rumah dan di luar rumah. Para perempuan yang telah 

memutuskan untuk bekerja pasti menemui berbagai kendala dan kesulitan. Namun, adanya 

motivasi terus mendorong para perempuan untuk tetap melakukan pekerjaan atau bekerja. Motivasi 

adalah hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Motivasi juga disebut sebagai penggerak, 

dukungan, keinginan, dan kebutuhan yang membuat seseorang bersemangat untuk memenuhi atau 

mengurangi dorongan-dorongannya.33 Berikut beberapa motivasi ibu rumah tangga untuk bekerja 

sebagai berikut: 

 

1. Keinginan untuk berkembang, motivasi seseorang terdiri dari tiga, yaitu motivasi berdasarkan 

takut ingin mencapai sesuatu dan kekuatan dari dalam. Motivasi adalah karena mereka takut 

jika terjadi hal buruk, keluarganya akan menderita. Motivasi yang didorong oleh rasa takut 

dari dalam dirinya tersebut, merupakan motivasi berdasarkan dari tujuan hidupnya dalam 

bekerja, berdasarkan hal yang diyakininya. Apabila seseorang memiliki motivasi yang seperti 

ini, biasanya memiliki visi tujuan hidup di masa depan.34 

 

2. Rasa bangga, motivasi perempuan untuk merasa bangga ketika pekerjaan adalah untuk 

menambahkan pendapatan keluarga, kebutuhan keluarga tidak hanya bergantung pada suami, 

mengurangi rasa bosan, memanfaatkan minat dan keterampilan, memiliki status, dan sebagai 

pengembangan diri. Artinya dalam hal ini setiap perempuan dalam bekerja bukan semata-mata 

hanya karena memiliki pendapatan, akan tetapi juga memiliki keinginan dalam diri. Hal ini 

merupakan kebahagiaan tersendiri bagi perempuan dalam bekerja.35 

 

3. Pengakuan diri, salah satu teori motivasi adalah tentang teori hierarki kebutuhan Maslow, yang 

menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengakuan diri memiliki kedudukan pada tingkat 

keempat, yaitu satu tingkat di bawah aktualisasi diri. Kebutuhan pengakuan diri berarti adanya 

keinginan untuk dihargai. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan adanya bukti prestasi, 

kompetensi status, dan pengakuan-pengakuan terhadap pencapaian yang ada. Pengakuan diri 

sangat bisa didapatkan dengan adanya pekerjaan.36 

                                                           
32 Eka Kartika Sari dan Biko Nabih Fikri Zufar, “Perempuan pencari nafkah selama pandemi COVID-19,” Al-

Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 4, no. 1 (2021): 17. 
33 Syaiful Bahri dan Yuni Chairatun Nisa, “Pengaruh Pengembangan Karir Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan,” Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 18, no. 1 (2017): 10. 
34 Lena Farida, “Kontribusi pendapatan perempuan bekerja sektor informal pada ekonomi keluarga di Kota 

Pekanbaru,” Jurnal Aplikasi Bisnis 1, no. 2 (2011): 107. 
35 Ibid. 
36 Akbar Rizky Adhani, “Pengaruh kebutuhan aktualisasi diri dan beban kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan,” Jurnal Ilmu Manajemen 1, no. 4 (2013): 2. 
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4. Menjadi mandiri, dalam suatu rumah tangga, perempuan memiliki hak untuk menerima nafkah 

dari suami namun, memiliki penghasilan sendiri adalah salah satu cara agar melatih diri 

menjadi mandiri. Dalam hal ini bertujuan agar para perempuan tidak hanya mengandalkan dan 

bergantung pada pendapatan laki-laki, karena banyak hal yang tidak dapat diprediksi, sebagai 

contoh ketika laki-laki sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga 

dikarenakan sakit, atau tidak adanya peran kepala keluarga dalam hal memenuhi kebutuhan 

keluarga.37 

 

5. Membantu perekonomian keluarga, saat ini tidak sedikit perempuan yang bekerja untuk 

mencari nafkah untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga 

yang cukup banyak seringkali menjadikan alasan para perempuan untuk bekerja agar dapat 

membantu meningkatkan perekonomian keluarga.38 

 

6. Memanfaatkan keterampilan, setiap orang masing-masing memiliki keterampilan termasuk 

para perempuan. Oleh karena itu perempuan memanfaatkan dan mengembangkan 

keterampilannya dengan cara bekerja dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut MM 

Telaumbanua, bahwa ibu rumah tangga bekerja diantaranya karena keinginan untuk 

berkembang, hal ini menunjukkan betapa pentingnya potensi perempuan dalam mendukung 

perekonomian keluarga.39 

 

7. Mendapatkan pengalaman, dengan bekerja maka para perempuan akan mendapatkan suatu 

pengalaman kerja. Pengalaman kerja tersebut suatu saat akan dapat bermanfaat.40 

 

C. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Syariat Islam 

 

1. Hak Perempuan Dalam Syariat Islam 

Berikut merupakan hak perempuan dalam syariat Islam, antara lain: 

  

a. Hak beragama, Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan yang beribadah, hidup beragama, 

dan masuk surga memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki. Islam telah 

mengangkat derajat perempuan sejajar dengan laki-laki, baik dalam martabat kemanusiaan 

maupun agama. Ajaran Islam mengakui hak-hak sipil perempuan secara penuh. Hal ini 

merupakan kebanggaan bagi perempuan muslimah yang mengetahui bahwa agamanya 

memberikan hak yang jika pada dunia Barat baru tiga belas abad kemudian hak ini diakui 

setelah para perempuan berjuang gigih dalam menuntut emansipasi. Dalam Islam, hak-hak 

perempuan dijalankan dan dilindungi tanpa menunggu tuntutan pembebasan perempuan.41 

 

b. Hak belajar atau mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana Allah telah menjanjikan bahwa 

siapa saja yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, akan 

memperoleh derajat dan kedudukan yang lebih tinggi dan mulia. Mencari ilmu diwajibkan 

bagi laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan dalam hadits yaitu: 

                                                           
37 Zainal Zainal, “Pengaruh Kemampuan Kerja, Pengalaman Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil (Pns) Pada Kantor Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali,” Katalogis 4, no. 6 (2016): 83. 
38 Ibid. 
39 Marietta Marlina Telaumbanua, “Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial” 17, no. 3 (2018): 219. 
40 Ibid. 
41 Zainul Muhibbin, “Wanita Dalam Islam,” Jurnal Sosial Humaniora 4, no. 2 (2011): 114–15. 
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"Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap Muslim dan Muslimah." (HR Al-Thabarani 

melalui Ibnu Mas'ud).42 Hadits tersebut menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi 

setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan-perempuan pada zaman Nabi 

SAW, menyadari kewajiban ini. Mereka meminta kepada Nabi SAW untuk bersedia 

menyisihkan waktu tertentu dan khusus bagi mereka agar dapat menuntut ilmu. Permohonan 

ini tentu diterima oleh Nabi SAW.43 Hal ini menunjukkan bahwa belajar adalah suatu 

keharusan bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun Rasulullah SAW melarang perempuan 

bepergian tanpa mahram, namun larangan ini harus dipahami dari segi illat (motif), bukan 

hanya bunyi teksnya. Larangan itu karena takut ada hal yang mengganggu perempuan di 

perjalanan, atau kehadiran setan yang membuat mereka berbuat dosa, atau masalah negatif 

karena sendirian tanpa mahram.44 Perempuan diberikan hak untuk menuntut ilmu di masjid, 

sekolah dan sarana belajar lainnya, dengan tetap menjaga terjadinya perzinahan dan pergaulan 

bebas yang diluar kaidah syar'i. Perempuan sebagai calon ibu, didorong untuk mempelajari 

ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan. Sehingga ketika memiliki anak, mereka dapat 

menciptakan generasi yang kuat secara emosional dan fisik. Oleh karena itu, perempuan 

bepergian untuk mencari ilmu atau belajar dibenarkan apabila perempuan dapat menjaga 

kehormatan dan keselamatannya sebagai seorang perempuan, serta menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi.45 

 

c. Hak sosial dan politik, perempuan diberikan hak atas kebebasan sosial dan politik. Ikut serta 

dalam musyawarah dan pengadilan yang berhubungan dengan perempuan. Pentingnya 

perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Peremuan diberikan hak politik untuk 

mencerminkan martabat, kehormatan, dan status mereka dalam Islam. Di antara hak politik 

perempuan yang diberikan dalam Islam yaitu hak untuk berpendapat. Hak ini dapat dipahami 

dari ayat Al-Quran yang diberikan pada umat muslim yang memerintahkan dalam 

bermusyawarah. Ayat-ayat al-Quran yang menegaskan bahwa setiap umat untuk 

bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah yaitu QS. Al-Syura ayat 38 dan QS. Ali 

Imran ayat 159. Dalam Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bersosial dan 

berpolitik. Karena pada zaman Rasulullah SAW, para perempuan terlibat dalam berbagai 

aktivitas sosial dan politik. Kegiatan politik yang dilakukan perempuan pada saat itu adalah 

makna yangjelaskan dalam hadits dainataranya yaitu: mengikuti hijrah ke Habasyah dengan 

Nabi dan para laki-laki, hijrah ke Madinah dengan Nabi dan para laki-laki, berbaiat bersama 

Nabi SAW, peduli terhadap masa mendatang dalam politik negara dengan sistem 

kekhalifahan, dan ikut serta menghadapi kezaliman para penguasa.46 

 

d. Hak kebebasan memilih pasangan, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebebasan pribadi mereka telah dirampas sepanjang sejarah. Ketetapan 

dan kebebasan ini mengukuhkan sentralitas keluarga dan keluarga dalam masyarakat. 

Berdasarkan hak-hak keislaman, seorang perempuan dapat menolak siapa pun yang 

dianggapnya tidak layak untuk dinikahi. Tidak ada yang dapat memaksakannya untuk 

menikah. Menurut hukum dalam Islam, pernikahan yang tidak bahagia bagi seorang 

perempuan maka tidak sah. Satu pengecualian adalah anak perempuan yang belum pernah 

                                                           
42 M Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan 

Pustaka, 1996). 
43 Ibid. 
44 Agustin Hanapi, “Peran perempuan dalam islam,” Gender Equality: International Journal of Child and 

Gender Studies 1, no. 1 (2015): 20. 
45 Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam” 4, no. 1 (2012): 84. 
46 Zaky Ismail, “Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik 

Perempuan Pada Masa Rasulullah)” 06, no. 1 (2016): 145–46. 
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menikah atau baru pertama kali menikah dalam keadaan masih gadis. Persetujuan seorang 

ayah  dengan cara yang tidak menyakitinya merupakan sebuah syarat. Hal ini semacam 

"kekuatan veto" atas seorang ayah. Ia dapat menggunakan kekuatan ini untuk dapat menolak 

calon menantu yang mungkin menyalahgunakan kepentingan putrinya. Dalam akad nikah, 

selain kebahagiaan pihak perempuan, ia akan selalu menjadi pihak yang melamar. Laki-laki 

merupakan orang yang menerima, hal ini berarti adanya kebebasan dan kewenangan yang 

dimiliki perempuan. 

 

e. Hak memiliki pekerjaan yaitu adapun asas persamaan hak, status, peran dan kesempatan bagi 

perempuan dan laki-laki terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2, yang menjelaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak". Bagi kemanusiaan, adanya pasal ini dengan tegas 

diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Implikasi luas dari hak-hak ini termasuk kebebasan memilih 

pekerjaan, promosi pelatihan guna mencapai suatu prestasi. Dengan demikian terciptanya 

keadilan gender.47 Selain itu, Istri Rasulullah SAW yaitu Khadidjah r.a merupakan seorang 

perempuan pengusaha yang memiliki penghasilan sangat banyak guna menunjang dakwah di 

masa awal. Dari hal ini dapat dipahami bahwa seorang istri nabi sekalipun memiliki 

kesempatan untuk bekerja atau keluar rumah untuk mengurus bisnis yang dimilikinya. 

Demikian juga dengan Aisyah r.a. semasa hidup Rasulullah SAW, beliau sering kali ikut 

keluar Madinah untuk berbagai kegiatan peperangan. Sepeninggalan Rasulullah SAW, Aisyah 

r.a. merupakan seorang guru dari para sahabat yang dapat memberikan penjelasan dan ajaran 

tentang ilmu-ilmu Islam.48 Pekerjaan yang dapat dan diperbolehkan bagi perempuan adalah 

pekerjaan yang tidak berbahaya dan pekerjaan yang tidak berat. Pekerjaan berbahaya adalah 

pekerjaan yang dapat mengancam jiwa. Sedangkan pekerjaan berat adalah pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh laki-laki, bukan perempuan. Pekerjaan yang mengganggu keutuhan 

keluarga adalah jenis pekerjaan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, seperti 

pekerjaan yang membolehkan perempuan pulang sampai terlalu malam. Oleh karena itu, lebih 

baik perempuan dapat mengembangkan potensinya dengan profesi yang tidak menuntut 

perempuan untuk banyak keluar rumah, seperti membuka usaha rumahan atau disebut dengan 

home industry. Hal itu membuat perempuan bukan saja dapat bekerja, tetapi juga tetap dapat 

mengurus rumah tangga serta dapat membuka lapangan pekerjaan guna membantu 

perekonomian masyarakat sekitar. 49 Perempuan juga berhak diperlakukan dengan baik di 

lingkungan kerja. Sehingga, perempuan harus memiliki waktu untuk mengistirahatkan jiwa 

dan tubuhnya. Sebagai manusia, setiap perempuan memiliki keterbatasan tenaga dan kapasitas 

mental. Oleh karena itu, perempuan harus dapat mengatur waktu kerja dan istirahatnya. 

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yaitu: "Sesungguhnya tubuhmu memiliki ha katas 

dirimu, biarkanlah hati beristirahat sejenak, karena apabila hati jenuh, ia akan buta." Dalam 

Islam, perempuan diberikan hak atas beragama, belajar atau mencari ilmu pengetahuan, 

bersosialisasi atau politik, hak kebebasan memilih pasangan dan hak memiliki pekerjaan. 

Seperti hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. Oleh karena 

itu, hak dan kewajiban harus beriringan. Perempuan memiliki tanggung jawab tertentu 

terhadap keluarganya.  

 

 

                                                           
47 Evy Savitri Gani, “Hak Wanita Dalam Bekerja,” Jurnal Tahkim, XII 1 (2016): 114. 
48 Henny Syafriana Nasution, “Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam,” Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu 

Keislaman 2, no. 2 (2017): 27. 
49 Ibid. 
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2. Kewajiban Perempuan Dalam Syariat Islam 

Sedangkan kewajiban-kewajiban perempuan sebagai seorang istri dan ibu antara lain: 

a. Kewajiban taat yaitu, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kewajiban dan hak-

hak yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari. Kekuasaan laki-

laki atas perempuan juga telah ditunjukkan dengan seorang istri harus menaati suaminya 

dan harus terlebih dahulu mendapat izin jika akan meninggalkan rumahnya atau melakukan 

aktivitas apa saja yang dapat merugikan hak-hak laki-laki. Selain itu, terkadang apa yang 

dikatakan seorang perempuan tidak mewajibkan untuk memenuhi suaminya berdasarkan 

hukum, walaupun ketaatan itu terpuji dan demi kepentingannya. Mengingat hakikat 

kebutuhan jasmani dan rohani, hak untuk taat merupakan hal yang wajar dan didasarkan 

pada dukungan hukum. Suatu pelanggaran dalam hal ini yaitu ketidaktaatan di pihak istri 

dan suami dapat menahan pemberian nafkah selama istri tidak taat.50 

 

b. Bertanggung jawab atas keluarganya. Karena laki-laki dan perempuan masing-masing 

memiliki kewajiban dan haknya, dalam hal ini perempuan yang sudah menikah memiliki 

kewajiban untuk mengatur dan mengelola kebutuhan yang baerkaitan dengan rumah 

tangga. Seperti memasak, membersihkan rumah, dan mendidik anak-anaknya. Namun, 

semua pekerjaan itu tentu tidak dilakukan sendiri, suami dan anak-anaknya dapat 

membantu untuk meringankan peran ganda perempuan di dalam keluarga, apabila 

perempuan tersebut memiliki kegiatan lain. Akan tetapi, tetap mengutamakan kewajiban 

sebagai perempuan dalam hal rumah tangga. Perempuan sebagai seorang istri memiliki 

kewajiban terhadap suami untuk selalu memberikan dukungan kepada suami baik dalam 

hal pekerjaan maupun aktivitas lainnya.51 

 

D. Pandangan Islam Tentang Perempuan Yang Bekerja 

 

Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran Islam dan membarui kebudayaan masyarakat 

jahiliyyah dengan memuliakan dan meninggikan harkat dan martabat perempuan. Dahulu 

kedudukan perempuan tidak dihargai sama sekali, sampai kemudian Islam mengangkat kedudukan 

perempuan. Saat ini perempuan diakui kedudukannya dengan adanya hukum pernikahan dalam 

Islam yang mensyariatkan untuk mempergauli istri secara mulia dan baik sehingga semua hak 

perempuan telah diperhatikan, tidak menjadi bahan penyepelean, akan tetapi perempuan saat ini 

telah diakui keberadaannya.52 

Pada masa Nabi Muhammad, perempuan memiliki peran di berbagai sektor sebagaimana yang 

ada dalam kisah istri-istri Nabi salah satunya yaitu Khadijah yang memiliki peran sebagai seorang 

pengusaha bijak. Pada masa dinasti Islam, perempuan juga memiliki pengaruh penting dalam 

politik dinasti, meskipun pada akhirnya juga mengalami penurunan. Sementara itu, pada zaman 

modern ini, perempuan dapat berperan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pemimpin atau 

kepala negara, seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu presiden perempuan pertama, Megawati 

Soekarno Putri.53 

                                                           
50 Asman Asman, “Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam,” Borneo: Journal of 

Islamic Studies 3, no. 2 (2020): 12. 
51 Wulan Dayu, “Perempuan Dalam Pusaran Perkawinan; Antara Hak dan Kewajiban,” Journal of Gender and 

Social Inclusion in Muslim Societies 2, no. 2 (2021): 88. 
52 Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika, “Kewenangan dan Kedudukan 

Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan 

Jender 17, no. 1 (2018): 48–49. 
53 Ibid. 
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Menurut KH. Husein Muhammad, menyatakan bahwa Al-Qur'an pada beberapa ayat yang 

menekankan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi setiap orang, baik laki-laki maupun 

perempuan.54 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat l-Mulk ayat 15 sebagai 

berikut: 

ُشوْ 
ْيِه الن ُ

َ
ْزِقه َۗ َوِال ِ

ْوا ِمْن ر 
ُ
ل
ُ
ا َفاْمُشْوا ِفْي َمَناِكَِِّها َوك

ً
ْول
ُ
ْرَض َذل

َ
ا
ْ
ُم ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ِذْي َجَعل

َ 
 "﴾ ٥١ُر ﴿ ُهَو ال

" Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. 

Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya 

kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Q.S. Al Mulk [67]: 15)55 

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Henny Syafriana Nasution penafsiran pada kitab tafsir Ahmad 

Mustofa Al-Maraghi, bahwa ayat ini adalah suatu isyarat kewajiban bekerja dan mencari nafkah 

dengan berbagai macamnya. Tidak dijelaskan secara khusus kewajiban untuk laki-laki atau 

perempuan. Dalam ayat tersebut tidak dibedakan antara jenis-jenis pekerjaan laki-laki dan 

perempuan. Perintah untuk mencari nafkah dan rahmat Allah SWT, dalam ayat tersebut dijelaskan 

secara umum, tanpa adanya batasan laki-laki atau perempuan. Al-Qur'an juga menegaskan 

kewajiban untuk berlaku adil dan melarang perbuatan yang zalim terhadap orang lain.56 

Islam tidak melarang seorang perempuan atau istri untuk membantu kepala keluarga dalam 

mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Istri Nabi, Siti Aisyah dan Khadijah, turut membantu Nabi 

dalam menafkahi keuangan keluarga. Meskipun seorang istri hanyalah membantu. Sudah menjadi 

kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya. Namun, dalam keadaan darurat, istri dapat 

berperan dan bertindak sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, mengingat ada 

anjuran agama mengenai kewajiban seorang Muslim untuk membantu dan untuk muslim lainnya. 

Bekerjanya seorang perempuan  atau istri merupakan sumber pendapatan keluarga. Bukan hanya 

satu, tapi dua. Oleh karena itu, pasangan dapat mengupayakan kualitas hidup keluarga yang lebih 

baik, misalnya dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta 

fasilitas kesehatan.57 

Walaupun tidak ada larangan perempuan untuk bekerja, akan tetapi baiknya jenis pekerjaan 

tersebut tidak mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti halnya 

bekerja seharian tanpa mahramnya, dan bekerja di suatu tempat yang berbaur antara laki-laki dan 

perempuan tanpa adanya batasan. Walaupun tidak terdapat dalil yang qath'i mengenai hukum tidak 

diperbolehkannya perempuan keluar rumah, akan tetapi para ulama masih menempatkan beberapa 

syarat pada perempuan untuk keluar rumah.58 

Berdasarkan teori Abd al-Rabb Nawwab al-Din, bahwa syarat-syarat yang memperbolehkan 

perempuan bekerja adalah mendapatkan izin dari orang tua, wali atau suami bagi perempuan yang 

telah menikah, tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas yaitu membantu kepala keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga serta penghasilan dari bekerja digunakan untuk tercapainya 

kemaslahatan bersama, seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah. Perempuan diwajibkan untuk 

menutup aurat serta menghindari fitnah. Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk 

mencari nafkah dengan syarat ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau 

                                                           
54 Husein Muhammd dkk., “ Ijtihad Kyai Husein”: upaya membangung keadilan gender (Rahima, 2011). 
55 Departemen Agama RI, Al Quranul Karim wa tafsir (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010). 
56 Henny Syafriana Nasution, “Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam,” Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu 

Keislaman 2, no. 2 (2017): 27. 
57 Ismiyati Muhammad, “Wanita karir dalam pandangan islam,” Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan 13, no. 

1 (2019): 99. 
58 Ibid. 
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keluarganya. Waktu yang dimiliki perempuan sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk 

bekerja, melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya.59   

Selain itu, dalam hal ini adapun dalil yang digunakan adalah Q.S. Al-Ahzab ayat 33, 

Sebagaimana dijelaskan Sanawiyah penafsiran oleh Imam Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini 

yaitu, perempuan harus tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali ada keperluan, keperluan 

beribadah shalat di masjid. Sementara itu, menurut pendapat para ulama pada umumnya, baik para 

fuqaha' maupun mufasir menganggap bahwa suamilah yang bertindak sebagai pemimpin.60 

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan kontribusi perempuan dalam 

mencari nafkah atau bekerja antara lain : 

 

1. Prinsip Ta'awun 

 

Dalam Islam, kewajiban suami untuk mencari nafkah, tetapi jika suami tidak mampu 

memenuhi kebutuhan tersebut, istri dapat membantu suaminya mencari nafkah. Prinsip ta'awun 

sejalan dengan hal tersebut yaitu tentang tolong-menolong. Allah memerintahkan kita sebagai 

umat-Nya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam bidang yang baik, bukan bidang 

yang melanggar hukum-Nya. Begitu pula dengan membantu suami dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga. Meskipun istri juga diperbolehkan mencari nafkah, perannya hanya 

sebatas membantu. Namun, dalam beberapa kasus, wanita dapat menjadi pencari nafkah di 

dalam suatu keluarga.61 

 

2. Prinsip Maslahat 

 

Dalam Islam, tujuan ekonomi adalah untuk kepentingan atau kemaslahatan seluruh umat. 

Pekerjaan adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik primer maupun 

sekunder dan tersier. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai 

kemaslahatan. Seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang bekerja tentu memberikan 

kontribusi manfaat untuk keluarganya, atau setidaknya untuk dirinya sendiri, selama 

pekerjaannya tidak melanggar aturan syariah dan tidak mengabaikan tanggung jawab.62 

 

E. Perekonomian Keluarga 

 

1. Pengertian Ekonomi 

 

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kata "oikos atau oiku" dan "nomos" yang 

artinya rumah. Dengan kata lain, ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung 

dengan kehidupan di rumah. Dalam artian rumah bukan sekedar kebutuhan langsung dari 

mereka yang menjadi bagian dari keluarga, seperti suami, istri atau anak-anak. Tetapi juga, 

rumah dalam artian luas, sebagai rumah bangsa, negara serta dunia.63 

                                                           
59 M.S.I. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender (Q 

Media, 2021). 
60 Sanawiyah Sanawiyah, “Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif 

Islam,” Ittihad 15, no. 27 (2017): 75. 
61 Nurul Azizah Azzochrah, Abdul Wahab, dan Saleh Ridwan, “Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap 

Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 17, no. 2 (2019): 

237–38. 
62 Ibid. 
63 AZ Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Cirebon: CV Elsi Pro, 2015), 85. 
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Ilmu ekonomi adalah suatu pengetahuan tentang bagaimana cara mengatur, mengelola 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan individu, rumah tangga, dan masyarakat 

secara baik dan benar. Jadi, kajian ekonomi merupakan hasil pengamatan atas gejala sosial dan 

perilaku ekonomi, yang menyangkut pendayagunaan sumber dan hasil yang terbatas dalam 

upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin. Maka, pada umumnya 

ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan 

pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka dan atau tersedia untuk memproduksi 

barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi.64 

 

2. Keluarga 

 

Keluarga dalam arti yang sempit merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat 

yang dibentuk oleh perkawinan, terdiri dari suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anaknya. 

Sedangkan keluarga memiliki arti yang lebih luas seperti keluarga RT, keluarga kompleks, dan 

keluarga Indonesia. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi dan hidup bersama.65 

Sedangkan menurut Horton dan Hurt, mendefinisikan keluarga dalam beberapa pengertian, 

dalam jurnal Acta Diurna, yaitu: 

a. Sebuah kelompok dengan nenek moyang yang sama. 

b. Sebuah kelompok kekerabatan yang dihubungkan oleh darah dan pernikahan. 

c. Pasangan lajang dengan anak-anak 

d. Anggota komunitas yang biasa disebut keluarga.66 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu kelompok atau 

sekumpulan orang yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau terkecil dalam masyarakat 

dan pada umumnya selalu terdapat saudara sedarah, ikatan pernikahan atau ikatan lain yang 

hidup bersama dalam satu rumah yang dijalankan oleh seorang kapala keluarga, seorang ibu 

dan anak-anak yang saling keterkaitan. 

Setelah sebuah keluarga terbentuk, para anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. 

Kerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga disebut sebagai fungsi. Jadi, fungsi 

keluarga merupakan suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar 

keluarga. Fungsi ini mengacu pada peran individu dalam ilmu yang pada akhirnya 

melaksanakan hak dan kewajibannya. Mengetahui fungsi keluarga sangat penting karena dari 

sinilah sosok keluarga yang ideal dan harmonis diukur dan dibaca. Munculnya krisis di rumah 

juga dapat menjadi akibat dari kegagalan salah satu dari fungsi keluarga.67 

Fungsi keluarga sebagai suatu sistem , dapat terwujud di masyarakat dari berbagai faktor. 

Salah satunya pada kemampuan kerjasama para anggotanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

yaitu fungsi biologis, ekonomi, sosialisasi, dan perlindungan. Fungsi keluarga secara biologis, 

lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan perlindungan fisik, perlindungan 

kesehatan, perlindungan dari rasa kekurangan pangan maupun rasa tidak nyaman. Sedangkan 

fungsi keluarga secara ekonomi lebih menekankan pada aktivitas pencarian nafkah, 

perencanaan, pembelanjaan, dan pemanfaatannya.68 

                                                           
64 Ibid. 
65 Hulukati dan Hulukati, “Peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak.” 
66 Purba Rana Ikhwanul, “Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian 

Keluarga Di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado.” 
67 Purba Rana Ikhwanul, Eveline J.R. Kawung, dan Nelly Waani, “Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan dalam 

Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado,” 

Jurnal Acta Diurna 3, no. 4 (2014): 2-3. 
68 A. Mundzir dkk., Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19 

(Cirebon: Penerbit Insania, 2021). 



23 
 

 
 

 

F. Ketahanan Ekonomi Keluarga 

 

Besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan perekonomian 

keluarga. Menurut Nitti Sustro, bahwa jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka dapat dinilai 

sejahtera. Dalam teori Maslow, menjelaskan bahwa rumusan mengenai kebutuhan yang hirarkis 

dapat digambarkan dalam bentuk segitiga. Dimana kebutuhan di atas akan terpenuhi apabila 

terpenuhinya kebutuhan di bawah. Tingkat paling bawah tersebut merupakan kebutuhan materi 

yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Diikuti dengan kebutuhan 

rasa aman, sosial dan penghargaan atas diri sendiri.69 

Pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan 

tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan berbagai macam 

kebutuhan, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan anggota keluarga berupa kebutuhan pokok 

untuk bertahan hidup yaitu sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, dan 

kesehatan. Di zaman yang semakin maju, dalam memenuhi kebutuhan hidup bukan saja hanya 

kebutuhan primer, namun juga kebutuhan sekunder dan tersier pun telah menjadi kebutuhan hidup 

pokok yang harus dapat dipenuhi. Harga kebutuhan yang semakin mahal menjadikan setiap aggota 

keluarga harus semakin giat dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi perempuan untuk termotivasi meninggalkan rumah untuk bekerja yaitu tanggungan 

keluarga. Tanggungan keluarga yaitu biasanya seorang anak. 70 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Keluarga sejahtera 

adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memiliki hubungan yang serasi,selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat serta 

lingkungan. 

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan, yaitu: 

 

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu Keluarga yang tidak memenuhi salah 

satu dari 6 indikator keluarga sejahtera (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga 

(basic needs). 

 

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), yaitu Keluarga mampu memenuhi 6 indikator 

tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II 

(KS II). 

 

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) 

indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah 

satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan 

pengembangan” (develomental needs) dari keluarga. 

 

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) 

indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi 

tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III 

Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. 

                                                           
69 Alie dan Elanda, “Perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga (studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya).” 
70 Ibid. 
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5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) 

indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. 

 

Adapun indikator tahapan Keluarga Sejahtera, sebagai berikut: 

 

1.  Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar 

keluarga” (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu: 

 

a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 

b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah 

dan bepergian. 

c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. 

d.  Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. 

f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

 

2.  Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator ”kebutuhan psikologis” 

(psychological needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu: 

 

a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. 

c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam 

setahun. 

d.  Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah. 

e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan 

tugas/fungsi masing-masing. 

f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 

penghasilan. 

g. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. 

h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat 

kontrasepsi. 

 

3. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ”kebutuhan 

pengembangan” (develomental needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu: 

 

a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

b.  Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. 

c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan 

untuk berkomunikasi. 

d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 

e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet. 

 

4. Dua indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” 

(self esteem) dari 21 indikator keluarga, yaitu: 

 

a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk 

kegiatan sosial. 
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b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ 

institusi masyarakat.71 

 

G. Usaha Online 

 

1. Definisi Usaha Online 

 

Usaha online menurut Wikipedia adalah distribusi, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa dengan menggunakan suatu sistem elektronik seperti internet atau jaringan 

komputer lainnya. Usaha online adalah suatu transaksi komersial antara penjual dan pembeli 

dalam hubungan kontraktual yang sama untuk menyediakan segala barang, jasa atau hak.72  

Dalam definisi lain, usaha online merupakan pembelian dan penjualan, pemasaran, 

layanan, pengiriman, pembayaran produk, layanan, informasi internet, dan jaringan lain antara 

perusahaan dalam jaringan dan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya.73 Dari definisi-

definisi tersebut dalam disimpulkan bahwa usaha online adalah kegiatan jual beli barang atau 

jasa guna mendapatkan laba, dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan komputer. 

 

2. Potensi Usaha Online 

 

Berikut beberapa potensi berupa keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha online 

diantaranya sebagai berikut: 

 

a. Modal yang digunakan relatif kecil dibandingkan usaha konvensional atau offline pada 

umumnya seperti pada bisnis atau usaha online yang tidak harus memiliki tempat dalam 

bentuk fisik untuk berjualan. Sedangkan bagi usaha konvensional atau offline, pelaku usaha 

sangat membutuhkan tempat untuk berjualan dan tentunya membutuhkan biaya yang 

cukup mahal. 

 

b. Efisien dan sederhana, pelaku usaha online dapat berjualan dengan efisien dan sederhana, 

karena saat ini sudah banyak platform untuk berjualan. Sebagai contoh marketplace seperti 

facebook, shopee, tokopedia, lazada, dan lain-lain yang menyediakan berbagai layanan 

gratis. 

 

c. Tingkat penjualan menjanjikan, hal ini karena pengguna internet terlihat sangat banyak 

yang memicu tingginya daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Platform digital 

menyediakan berbagai layanan pengelolaan keuangan yang menjadikan para pelaku usaha 

online cukup terbantu dan mendapatkan kemudahan. 

 

d. Kemudahan dalam bertransaksi pada proses usaha, karena penjual dan pembeli dapat 

melakukan transaksi jual beli tanpa ada batasan ruang dan waktu, yang artinya dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun. 

  

                                                           
71 http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx 

 72 R. R. Situmeang, “Dampak Bisnis Online Dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab Di Kota Medan),” Asian Journal of Innovation and 

Entrepreneurship 03, no. 3 (2018): 319–35. 
73 Gabriel F Tharob, Elfie Mingkid, dan Ridwan Paputungan, “Analisis hambatan bisnis online bagi mahasiswa 

UNSRAT,” Acta Diurna Komunikasi 6, no. 2 (2017): 8. 
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e. Legalitas tidak terlalu rumit, tidak harus memiliki dokumen legalitas yang rumit seperti 

legalitas ijazah usaha yang dibutuhkan pelaku usaha konvensional atau offline.74 

 

3. Media Sosial Untuk Kegiatan Usaha 

 

Media sosial adalah media online dimana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tren 

komunikasi yang meluas di Indonesia melalui jejaring sosial, melalui berbagai lapisan 

masyarakat dalam melakukan hubungan interaktif dengan orang lain. Bahkan menjangkau 

berbagai kepentingan usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Hal-hal yang membuat 

media sosial akhirnya masuk ke bidang pemasaran, termasuk usaha online.75 

Potensi usaha online tidak dapat dipandang sebelah mata karena ekonomi digital 

menyumbang 5,5% dari PDB Indonesia pada tahun 2018. Usaha online  juga sangat potensial 

mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, sekitar 265 juta. Jumlah pengguna aktif di 

media sosial sekitar 130 juta, dari sekitar 9,1 dari total penduduk Indonesia. Jejaring sosial 

yang paling banyak digunakan adalah 84% WhatsApp, 82% Facebook, 79% Instagram, 50% 

Facebook Messenger. Pada tahun 2019, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara yang 

memiliki nilai ekonomi digital tertinggi di kawasan Asia Tenggara.76 

 

4. MarketPlace Untuk Kegiatan Usaha 

 

Marketplace merupakan media online berbasis internet (berbasis web) yaitu tempat 

aktivitas bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat menemukan banyak 

pemasok dengan kriteria yang diinginkan, sehingga, mendapatkan harga pasar yang sesuai. 

Sedangkan untuk pemasok atau penjual dapat mengetahui perusahaan yang membutuhkan 

produk atau layanannya. Marketplace dapat disebut juga sebagai bagian dari e-commerce.77  

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini turut memberikan cara baru dalam 

berinovasi. Internet memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dimasa 

Pandemi Covid-19 diantaranya sebagai sarana komunikasi, edukasi, akses informasi, hiburan, 

dan kemudahan dalam melakukan bisnis. Saat ini sudah banyak aplikasi Marketplace seperti: 

Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora dan lain-lain. Keberadaan media sosial memberikan 

dampak positif bagi sebagian kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar tetap dapat 

memperoleh penghasilan.78 

 

H. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Usaha Online 

 

Praktik ekonomi dirancang agar sesuai dengan ketentuan Al-Quran tanpa menafsirkan kembali 

ajaran dasar. Singkatnya, ajaran Islam menetapkan pedoman etika untuk kontrol yang efektif dari 

semua perilaku ekonomi. Lembaga ekonomi harus memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran 

Islam. Kegiatan dan usaha ekonomi dievaluasi dan diukur secara moral dan harus dilakukan sesuai 

                                                           
74 D. Nofriansyah dkk., Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha (Yayasan Kita Menulis, 2020). 
75 U Sulia Sukmawati, Ahmad Yasir, dan Neli Neli, “Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga Melalui Berdagang Online Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambas,” Jesya (Jurnal 

Ekonomi dan Ekonomi Syariah) 4, no. 2 (2021): 1240–41. 
76 Ibid. 
77 M.A. Akbar dkk., E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020). 
78 Asti Gumartifa dkk., “Penyuluhan Optimalisasi Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga dengan Memanfaatkan 

Media Online di Masa Pandemi,” Jurnal Gema Ngabdi 2, no. 3 (2020): 216–21. 
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dengan etika dan standar sistem nilai Islam. perlu ada tindakan positif yang mengarah pada tujuan 

akhir kesehatan, yang meninggalkan kebijaksanaan dan mengarah pada kebijaksanaan.79 

Sejalan dengan Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Segala 

kegiatan ekonomi yang dilakukan demi tercapainya kemaslahatan bersama untuk 

merealisasikannya maka, adanya usaha suatu aktivitas yang menghindari kerugian terhadap orang 

lain, dan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya 

kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat 

merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Ada beberapa cara untuk menghindari kerugian terhadap 

orang lain agar tercapainya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yaitu salah satunya dengan 

cara menghalangi aktivitas yang menghambat terjadinya kemaslahatan itu sendiri.80 Berikut 

pandangan ekonomi Islam tentang kegiatan transaksi usaha online. 

 

1. Akad Jual Beli Online Dalam Islam 

 

Akad dalam jual beli online dalam bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai makna, 

transaksi jual beli dengan menyebutkan sifat barang, barang yang ditanggungkan dengan 

penyerahan barang yang ditunda, kemudian pembayarannya saat transaksi berlangsung yaitu 

as-Salam atau dapat disebut as-Salaf yaitu sebutan dalam bahasa Arab yang berarti 

"penyerahan". Pengertian as-Salaf  secara umum adalah sesuatu yang diutamakan. Dalam 

konteks ini, jual beli salam/salaf dimana harga atau uangnya didahulukan, sedangkan barang 

yang dikirim nanti dapat disebutkan juga pembiayan dimana pembeli diharuskan membayar 

sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang, atau dengan kata lain pembayaran dalam 

transaksi salam dilakukan di awal. 81 

Salam merupakan salah satu bentuk yang terjadi pada usaha online, karena salam adalah 

jasa pembiayaan yang berkaitan terhadap jual beli dengan pembayaran yang dilakukan 

bersamaan dengan pemesanan. Dalam Islam usaha online diperbolehkan selama tidak ada 

unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan tipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli 

pada kegiatan usaha online halal asalkan suka sama suka. Karena jual beli seperti kegiatan 

usaha online ini memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah.82 

 

2. Rukun dan Syarat Transaksi Usaha Online Dalam Islam 

 

Dalam hukum Islam, ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang berkaitan dengan suatu 

akad atau kegiatan usaha online, yaitu: 

 

a. Adanya dua pihak atau lebih yang mengadakan suatu akad (transaksi). Pada umumnya, 

orang yang mengadakan akad (transaksi) diharuskan memiliki kemampuan untuk 

mengadakan suatu akad (mampu menjadi pengganti orang lain jika ia adalah perwakilan). 

Dalam usaha online, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi 

persyaratan hukum dari transaksi tersebut. Kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan 

hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad (transaksi).83 

 

                                                           
79 Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, dan Tika Widiastuti, “Maqaṣid al-Sharī ‘ah sebagai Landasan Dasar 

Ekonomi Islam,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2 (2018): 295–317. 
80 L.M.E.I. Dr. Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta: 

Kencana, 2014), 13. 
81 Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015), 113. 
82 Ibid. 
83 Siti Dwi Pujiyanti dan Anis Wahdi, “Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam,” Serambi: Jurnal 

Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2020): 94–95. 
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b. Adanya sighat akad adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang ada dalam hati pihak yang 

melakukan akad bahwa suatu akad akan terjadi. Sighat biasa disebut ijab dan qabul. Ijab 

adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan kesenangan yang diucapkan oleh 

pihak pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah 

orang yang mengucapkan setelah orang yang mengucapkan ijab. Kata-kata tersebut 

menunjukkan keridhaan kata-kata orang pertama. Pernyataan ijab dan qabul dapat 

dilakukan secara lisan, tertulis, surat-menyurat, tanda-tanda atau bentuk lain yang 

memberikan pemahaman yang jelas tentang adanya ijab dan qabul. Dapat juga merupakan 

perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Pada dasarnya ijab dan 

qabul dalam usaha online sama dengan ijab dan qabul dalam usaha pada umumnya yang 

tidak secara online.  Dalam usaha online, kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik di 

satu tempat. Namun, mereka bertemu dalam satu pertemuan yaitu komunikasi melalui 

media elektronik atau virtual.84 

 

c. Ada objek akad seperti barang atau jasa yang menjadi objek akad sesuai dengan ketentuan 

syari'at Islam, yaitu benda tersebut harus halal, murni (tidak najis), dapat diserahkan, dan 

diketahui oleh kedua belah pihak. Objek dalam bisnis online umumnya adalah jasa, 

komoditas digital, atau non digital. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha yang 

tidak online. Oleh karena itu, objek dalam usaha online harus memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan, yaitu berupa jasa atau komoditas yang halal, memiliki nilai dan manfaat, 

memiliki kejelasan bentuk, fungsi dan kondisinya, serta dapat diserahkan pada waktu yang 

telah disepakati. Jadi, menurut hukum Islam, transaksi usaha online diperbolehkan jika 

sudah sesuai dengan ketentuan transaksi dalam hukum Islam.85 

 

I. Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian 

 

1. Pengertian Pandemi Covid-19 

 

Pandemi menurut WHO adalah epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau di wilayah yang 

sangat luas, melintasi batas-batas internasional, dan umumnya menyerang banyak orang. 

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi 

masalah bersama warga dunia. Contoh pandemi adalah HINI yang diumumkan WHO pada 

tahun 2009. Demikian halnya dengan influenza yang dahulu pernah menjadi pandemi tingkat 

dunia.86 

Coronavirus Disease 2019 atau disingkat Covid-19 adalah nama penyakit yang berasal dari 

jenis dari coronavirus, yaitu betacoronavirus. Coronavirus adalah keluarga virus yang dapat 

menimbulkan berbagai gajala gangguan kesehatan seperti pneumonia, demam, dan sesak 

napas. Coronavirus adalah suatu virus dalam keluarga Coronaviridae yang diselimuti gfenom 

RNA untai tunggal positif terbesar dari jenisnya, yang mencakup sekitar 26-32 kilobase. Nama 

Coronavirus berasal dari kata Latin Corona, yang berarti korona, mahkota berbentuk mangkuk 

seperti yang terlihat pada membran virus.87 

Organisasi kesehatan Internasional atau World Health Organization, mengklaim bahwa 

virus corona (Cov) dapat menginfeksi saluran pernapasan pada manusia. Virus ini memiliki 
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nama ilmiah Covid-19. Covid-19 dapat menimbulkan efek mulai dari influenza ringan hingga 

sangat parah, setara atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV. Covid-19 juga 

dikenal sebagai zoonosis, artinya ditularkan melalui manusia dan atau hewan.88 

 

2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia 

 

Ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan ekonomi yang kuat untuk 

memenuhi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. 

Negara berkewajiban mengatur kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan 

menjamin perekonomian rakyat Indonesia, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi menjadi faktor terpenting dalam 

kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga menjadi faktor pendukung pembangunan 

nasional, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara yang baik dapat meningkatkan 

pembangunan nasional.89 

Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah yang sangat besar bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Banyak kerugian akibat pandemi ini yang berdampak pada 

perekonomian Indonesia. Setelah peningkatan kasus yang pesat, pemerintah mengambil 

kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan memberlakukan PSBB berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB, semua kegiatan yang 

biasa dilakukan terpaksa dihentikan. Semua kegiatan di sektor industry dan perkantoran 

terpaksa dihentikan sementara. Selain itu, sektor pendidikan, pelayanan publik, semua tempat 

ibadah, pusat perbelanjaan, restoran dan resort mengalami hal yang sama. Social atau physical 

distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.90 

Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain: 

 

a. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu ≥ 1,5 juta pekerja di 

rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK 

sebesar 10%. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja 

informal. 

 

b. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020. 

Padahal dari angka terakhir yaitu agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 

49. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari 

sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan. 

 

c. Terjadinya punurunan impor sebesar 3,7% pada  triwulan I. 

 

d. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year (yoy) yang telah 

disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020. 

 

e. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penuru-nan pendapatan di 

sector tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan 
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tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020. Rinciannya 

yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. 

 

 

f. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China. 

 

g. Pada 6 ribu hotel telah  terjadi  penurunan  penempatan  (okupansi)  mencapai 50%. Hal 

tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.91 

 

3. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 

 

Adanya pandemi COVID-19, mengakibatkan munculnya permasalahan yang berdampak 

pada perekonomian global maupun lokal. Pemerintah Indonesia baik pusat, daerah dan 

stakeholder yang berkaitan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi 

dampak ekonomi tersebut, diantaranya adalah: 

  

a. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Lembaga Ekonomi nasional lainnya telah 

menetapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari COVID-19. 

 

b. Kebijakan yang diambil telah mengakomodir dunia usaha, UMKM, Masyarakat Menengah 

dan Masyarakat Miskin. 

 

c. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan penanganan dampak ekonomi dengan 

cara pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan 

pangan daerah, pemberian insetif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, 

perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan, dan perpanjangan kewajiban 

pembayaran dana bergulir. 

 

d. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena 

dampak ekonomi akibat COVID-19.  

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, pemerintah juga menggalakkan 

program jaring pengaman sosial antara lain pemberian subsidi listrik bagi keluarga kurang 

mampu, kartu pra kerja bagi pekerja yang terkena PHK, kartu sembako, program keluarga 

harapan, program bantuan tunai, bantuan sosial sembako, bantuan tunai langsung, dana 

umroh dan lain-lain. 92 
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