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ABSTRAK 

 

Untuk dapat mencapai aktivitas atau tujuan dinamis guna 

memennuhi kebutuhan tertentu (rohani dan jasmani), para pekerja 

wanita harus dapat memperhatikan pola kerja yang dilakukannya. 

Pekerja Wanita yang dapat menghasilkan kinerja yang tinggi adalah 

pekerja wanita yang dibutuhkan oleh banyak bidang pekerjaan. Peran 

yang sangat vital dalam mewujudkan prestasi kinerja para pekerja 

wanita adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia memiliki semangat dan 

etos kerja yang tinggi untuk dapat memberikan pengaruh positif pada 

lingkungannya. Seperti teori dari Toto Tasmara bahwa etos kerja yang 

tinggi akan memengaruhi kinerja (hasil kerja). Suatu pandangan dan 

sikap terhadap kerja dikenal dengan istilah etos kerja. Pendapatan 

adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu 

periode dengan mengharapkan keadaan yang sama seperti pada akhir 

keadaan semula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Etos Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja wanita Di Desa Tulung 

Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 77 responden yaitu Pekerja Wanita di Desa 

Tulung Balak dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji prasyarat 

yang menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Proses analisis 

data menggunakan analisis regresi lenier sederhana dengan alat 

pengolahan data SPSS 20. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara parsial etos kerja 

memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap pendapatan keluarga 

Pekerja wanita di Desa Tulung Balak. Karena dengan etos kerja yang 

tinggi seperti kedisiplinan, tanggung jawab serta kejujuran dan kerja 

keras pantang menyerah yang selalu diterapkan para pekerja tersebut 

dapat menjadikan pekerjaan yang dikerjakannya berjalan dengan baik 

dan lancar sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga 

etos kerja dalam meningkatkan pendapatan keluarganya sangat 
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penting dipertahankan dan diterapkan dengan baik untuk menjadikan 

pekerjaan yang ditekuni berhasil. Berdasarkan perspektif ekonomi 

Islam bahwasanya Islam  memperbolehkan perempuan atau  istri 

untuk membantu mencari nafkah keluarganya selama hal tersebut 

tidak keluar dari norma-norma keimanan dan tidak terbawa oleh 

akidah atau keyakinan suami atau nenek moyang yang sesat. 

Walaupun hukum Islam membolehkan perempuan bekerja di luar 

rumah, hal ini tidak boleh dianggap sepele oleh para perempuan. Para 

perempuan yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah harus 

memenuhi syarat-syarat berupa izin dari suami atau ridho dari suami. 

 

Kata kunci: Pekerja Wanita, Etos Kerja dan Pendapatan Keluarga 
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ABSTRACT 

 

To be able to achieve dynamic activities or goals to meet 

certain needs (spiritual and physical), female workers must be able to 

pay attention to the pattern of work they do. Women workers who can 

produce high performance are women workers who are needed by 

many fields of work. A very vital role in realizing the performance 

achievements of women workers is herself. How he has a high spirit 

and work ethic to be able to have a positive influence on his 

environment. Female workers who have noble thoughts about their 

work can work sincerely. A view and attitude towards work is known 

as work ethic. Income is the maximum value that a person can 

consume in a period by expecting the same state as at the end of the 

original state. This study aims to determine the effect of work ethic on 

increasing family income based on an Islamic economic perspective 

(Study on female workers in Tulung Balak Village, Batanghari Nuban 

District, East Lampung Regency). 

This research method uses quantitative methods. Sources of 

data in the form of primary data and secondary data. The sample in 

this study amounted to 77 respondents, namely female workers in 

Tulung Balak village using purposive sampling technique. By using 

validity test, reliability test and prerequisite test using normality test 

and linearity test. The data analysis process uses simple linear 

regression analysis with SPSS 20 data processing tools. 

Based on the results of the analysis that has been carried out, 

the results of the study stated that partially the work ethic has a 

relationship and influence on the family income of female workers in 

Tulung Balak Village. Because with a high work ethic such as 

discipline, responsibility and honesty and unyielding hard work that is 

always applied by these workers, they can make the work they do run 

well and smoothly so that they get satisfactory results. So that the 

work ethic in increasing family income is very important to be 

maintained and implemented properly to make the work occupied 

successful. Based on the perspective of Islamic economics, Islam 

allows women or wives to help earn a living for their families as long 

as this does not come out of the norms of faith and is not carried away 
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by the creed or beliefs of their husbands or ancestors who are astray. 

Although Islamic law allows women to work outside the home, this 

should not be taken lightly by women. Women who decide to work 

outside the home must meet conditions in the form of permission from 

their husbands or the blessing of their husbands. 

 

Keywords : Female Labor, Work Ethic and Family Income 
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MOTTO 

 

 

ْوَن  ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُٗه َواْلُمْؤِمنُْىَنَۗ َوَستَُردُّ
ه
َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََري ّللّا

َهبَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُْىَن   لِِم اْلَغْيِب َوالشَّ ً عه  اِله
 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya  

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan 

 kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

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

 

(QS. At-Taubah : 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini. 

Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, dengan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun Judul skripsi ini berjudul “Pengaruh Etos Kerja 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan 

Perspektif Ekonomi Islam.” Untuk itu perlu diuraikan pengertian 

dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :  

1. Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan yang bersifat 

membentuk atau merupakan suatu efek.
1
 

2. Etos kerja adalah totalitas kepribadian, serta cara 

mengekspresikan, memandang, meyakini dan cara 

memberikan makna adanya sesuatu yang mendorong dirinya 

untuk bertindak dan bekerja secara optimal.
2
 

3. Pendapatan Keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari 

seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam 

rumah tangga.
3
 Dalam hal ini ekonomi keluarga yang 

dimaksud adalah ekonomi yang diperoleh dengan baik berupa 

uang ataupun barang, oleh seluruh anggota keluarga terutama 

pasangan suami isteri, untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya sekaligus meningkatkan taraf kehidupan yang lebih 

baik 

                                                           
1 Hugiono, dan Poerwantana, PengantarIlmu Sejarah, Jakarta : Rineka Cipta 
2Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, Jakarta : Gema Insani 

Press 2002  
3 Asri Wahyu Astuti, Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, 

(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 20 
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4. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

penerapanya diilhami dengan nilai-nilai Islam.
4
 

Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul diatas, maka 

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ini secara 

keseluruhan adalah “Pengaruh Etos Kerja Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Pekerja Wanita Di Desa Tulung Balak Kecamatan 

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, perempuan adalah salah satu kekuatan besar 

yang jumlah penduduknya sekitar 250 juta orang, setengah dari 

mereka adalah perempuan. Namun, perempuan di Indonesia belum 

dimanfaatkan secara maksimal karena kemiskinan dan tingkat 

pendidikan yang rendah.
5
 Berbicara tentang kaum perempuan 

memang selalu aktual, menarik dan tak pernah ada habisnya, sama 

halnya sewaktu kita membicarakan tentang tahta dan harta. Hal ini 

disebabkan perempuan itu pada suatu saat dapat menjadi “Ratu 

Dunia”, tapi pada saat yang lain dapat menjadi “Racun Dunia”. 

Kesemuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan 

perempuan itu sendiri mampu memposisikan dan menjadikan 

dirinya sendiri di tengah kehidupan masyarakat.
6
 

Keberadaan perempuan di ruang domestik, menjadikan 

anggapan terhadap perempuan sebagai the second human 

khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan 

oleh anggapan bahwa kemampuan dan penalaran perempuan 

kurang sempurna dibanding kaum laki-laki. Padahal ruang 

domestik sebenarnya hanya peran, aktifitas rutin yang bisa 

dikerjakan atau digantikan oleh siapapun, sehingga bukan 

merupakan kodrat perempuan. Konsep perbedaan jenis kelamin 

                                                           
4 Sumar’in, Ekonomi Islam (Yogyakarta:Graha Ilmu,2013),hlm.11  
5 Heni, Noviarita. Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Muslim Di Provinsi Lampung, Jurnal Terapan 

Manajemen dan Bisnis, 2018. 
6 Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag., Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam, ( 

Jurnal Asas Vol. 4 Nomor 1) januari  2012, hal. 1 
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yang sering disamakan dengan konsep gender sebagai konstruksi 

sosial oleh pemahaman masyarakat. Hal ini menyebabkan 

pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan dalam konteks sosial baik pada ranah publik bahkan 

pada ranah domestik dalam keluarga. 

Meningkatnya tenaga kerja wanita dalam kegiatan mencari 

nafkah karena banyaknya lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki 

oleh wanita, seperti usaha dagang, buruh pabrik dan buruh tani. 

Dimana lapangan pekerjaan tersebut tidak membutuhkan 

persyaratan yang tinggi, modal yang besar serta pendidikan yang 

tinggi. Ditinjau dari modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar 

untuk memulai usaha, tetapi usaha dan pekerjaan tersebut 

sebenarnya juga memiliki potensi yang cukup besar dalam 

membangun perekonomian dan membantu mengatasi 

pengangguran.  

 
Sumber Data : databoks.com 

 

Gambar 1.1 

Distribusi Presentase Pekerja Perempuan  

Menurut Jenis Pekerjaan (2021) 
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Dari data presentase di atas pekerja perempuan menurut jenis 

pekerjaannya pada tahun 2021, sebanyak 28,6% pekerja 

perempuan di Indonesia merupakan tenaga usaha penjualan. Angka 

tersebut naik 1,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang 

sebesar 27,55%.Kemudian pekerja perempuan yang merupakan 

tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan, dan perburuan 

mencapai 24,38%, sedangkan perempuan yang menjadi tenaga 

produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar 

20,51%.Sebanyak 10,48% pekerja perempuan merupakan tenaga 

profesional, teknisi dan tenaga lainnya. Kemudian, pekerja 

perempuan yang ada di posisi tenaga usaha jasa sebesar 

8,65%.Pekerja perempuan yang menjadi pejabat  pelaksana, tenaga 

tata usaha dan sejenisnya sebesar 6,56%. Sementara sebanyak 

0,7% pekerja perempuan merupakan tenaga kepemimpinan dan 

ketatalaksanaan, dan 0,12% pekerja perempuan ada di jenis 

pekerjaan lainnya. 

Maka dari itu, fenomena wanita bekerja sebenarnya sudah 

tidak asing lagi dimasyarakat.
7
 Secara normatif pria aktif dalam 

kegiatan mencari nafkah, wanita adalah pekerja rumah tangga. 

Walaupun peran tenaga kerja wanita dalam melengkapi 

pembangunan ekonomi mempunyai kontribusi yang patut 

diperhitungkan, namun masih banyak faktor-faktor yang 

menghambat eksistensi tenaga kerja wanita yang merupakan unsur 

keterbatasan dari wanita untuk masuk ke pasar kerja, sehingga 

tingkat pengangguran wanita pun jauh lebih tinggi dari 

pengangguran laki-laki. Tingginya tingkat pengangguran wanita 

dari pada laki-laki disatu pihak adalah akibat kurang memadainya 

pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki di samping faktor 

anggapan yang mengatakan bahwa wanita hanya akan bekerja 

sementara waktu, apabila penghasilan suami tidak mencukupi atau 

kurang. Namun fakta di lapangan, ternyata wanita disamping 

melakukan pekeraan rumah tangga juga aktif dalam mencari 

nafkah. Tentu hal ini disebabkan rendahnya pendapatan suami atau 

                                                           
7 Wantini dan Kurniati, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita 

Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen di Pt Ameya Living Style Indonesia, (Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.III, No.1), Juni 2013, hlm. 63 
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pria maka wanita atau istri mau tidak mau harus ikut aktif dalam 

kegiatan mencari nafkah sehingga kebutuhan keluarga dapat 

terpenuhi.
8
 

Bagi wanita yang mempunyai penghasilan sendiri, disatu 

pihak perempuan dapat memanfaatkan dan mengembangkan 

potensi yang dimilikinya, dan dipihak lain perempuan dapat 

memperoleh penghasilan sendiri, dengan demikian perempuan 

dapat memenuhi kebutuhannya bahkan dapat menyumbangkan 

pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan 

perempuan mempunyai kemandirian di bidang perekonomian. 

Untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, penghasilan 

memegang peranan penting karena seseorang melakukan pekerjaan 

adalah untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang 

diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti 

kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan 

sosial lainnya. Sedangkan rata-rata pendapatan pekerja wanita 

hanya sebesar 500.000 sampai 1.000.000  lebih jika dibandingkan 

dengan rata-rata pendapatan laki-laki yang jauh lebih tinggi. 

Namun pendapatan itulah yang digunakan para pekerja wanita 

untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, walaupun 

pendapatan tersebut dapat dikatakan kurang untuk memenuhi 

seluruh keperluan hidup mereka. 

Desa Tulung Balak adalah salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. 

Mayoritas masyarakat berpenghasilan dari petani, buruh tani, 

berdagang, berternak, buruh pabrik dan bahkan disektor jasa. 

Berdasarkan profil desa (2021) kaum wanita sudah banyak bekerja 

di sektor produktif. Wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. Beberapa pekerjaan produktif dari wanita di desa Tulung 

Balak antara lain buruh tani, buruh pabrik, menjaga toko, buruh 

cuci/setrika, dan terlibat dalam usaha rumah tangga (membuat kue 

                                                           
8Tri Kuntari Devira, A.T. Hutajulu, H Hasman Hasyim, Peranan Tenaga Kerja 

Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip Dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, (Journal 

On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness Vol 3, No 2), 2 Februari 2014, 

hlm. 2 
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dan penyediaan bibit sayuran). Adapun pendapatan pekerja wanita 

Desa Tulungk Balak Tahun 2020. 

 

Tabel 1.1 

Pendapatan Pekerja Wanita  

Desa Tulung Balak Tahun 2020 

No. Jenis 

Pekerjaan 

Pendapatan/ 1 Bulan 

1. Buruh Tani < Rp. 500.000 

2. Buruh Cuci < Rp. 500.000 

3. Buruh Pabrik Rp. 500.000 – Rp. 

1.000.000 

4. Pedagang 

Keliling 

< Rp. 500.000 

5. PNS         > Rp. 

1.000.000 

6. Petani     >Rp. 1.000.000 

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan 

sebagai buruh tani, buruh cuci dan pedagang keliling memiliki 

pendapatan kurang dari Rp. 500.000 per satu bulan dikarenakan 

tidak tentunya waktu bekerja untuk buruh pabrik sendiri 

pendapatan pekerja wanita yaitu Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 waktu 

bekerja buruh pabrik telah ditetapkan berikut juga untuk gajinya 

sedangkan untuk pendapatan pekerja wanita yang bekerja sebagai 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan petani termasuk pendapatan 

tertinggi yaitu lebih dari Rp. 1.000.000 seperti yang kita tahu 

bahwa PNS bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pekerja 

wanita yang terdapat di Desa Tulung Balak atas nama ibu Sujiem 

menyatakan bahwa mengapa ia bersedia untuk bekerja menjadi 

seorang buruh disalah satu usaha rumahan,dikarenakan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarganya. Walaupun 

memang tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara 

tradisional terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala 
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keluarga, namun menurut ibu Sujiem peran istri dalam hal ini 

dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga jadi tidak 

masalah jika wanita juga ikut andil dalam hal mencari nafkah. 

Berbeda dari ibu Tati yang menganggap bahwa ia memang harus 

bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang 

dikarenakan banyaknya tanggungan yang ia dan suami miliki 

sehingga mau tidak mau membuat ibu Tati harus bekerja walaupun 

memang pendapatan menjadi buruh cuci dapat dikatakan belum 

mampu memenuhi secara keseluruhan kebutuhan pokok, namun 

dengan hal ini Ibu Tati merasa terbantu dengan bekerja menjadi 

buruh. 

Pekerja wanita memiliki fungsi ganda yaitu sebagai ibu rumah 

tangga dan juga sebagai pekerja atau buruh. Dengan bekerja, kaum 

wanita berharap dapat membantu meningkatkan perekonomian  

keluarga. Pekerjaan tersebut dilakukan karena adanya dorongan 

ekonomi yang dirasa belum terpenuhi jika kebutuhan keluarga 

hanya ditopang oleh kepala rumah tangga. Tentu peran seperti ini 

didasarkan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, seiring 

dengan bertambahnya jumlah anak, kebutuhan konsumsi, biaya 

pendidikan dan lain sebagainya. Realita Menunjukkan bahwa kaum 

wanita di era saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam 

upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga yang lebih 

baik. Upaya yang dilakukan perempuan dalam lingkup domestik 

maupun publik memiliki harapan untuk meningkatkan status sosial 

ekonomi baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Sudah 

tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan 

sosial, baik positif maupun negatif. 

Maka dari itu, Terbentuklah etos kerja dalam diri dikarenakan 

adanya keyakinan dan motivasi yang mendorongnya. Etos kerja 

yang dimiliki oleh seseorang dengan yang lainnya tentu berbeda. 

Seperti etos kerja Islami itu terbentuk oleh karena adanya motivasi 

yang timbul dan bertolak dari sistem keimanan/akidah Islam, 

berkenaan dengan kerja yang bersumber dari ajaran  wahyu dan 

akal yang saling bekerja sama. Etos diartikan sebagai nilai-nilai 

dan ide-ide dari suatu kebudayaan atau juga diartikan sebagai 
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karakter suatu kebudayaan.
9
Artinya etos kerja merupakan pokok-

pokok kerja atau pandangan hidup yang sudah mengakar menjadi 

sebuah kebiasaan dalam masyarakat (kebudayaan) tertentu yang 

dijalankan setiap harinya dalam melakukan aktivitas kerja atau 

perilaku ekonomi suatu masyarakat. Sehingga pada dasarnya 

tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari 

syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagian di dunia dan 

akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat 

(hayyah thayyibah).
10

 Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi 

manusia merupakan keadaan yang demikian, membuat perempuan 

memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas 

mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas diluar 

rumah atau bekerja sebagai pekerja buruh waktu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup seluruh keluarga.
11

 

Mengenai wanita yang bekerja untuk mencari nafkah, Islam 

mengajarkan untuk menempatkan wanita sebagai mitra yang 

sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah SWT. 

sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam AlQur’an ditegaskan 

(Surah At-Taubah: 71) : 

                         

                    

                           

“Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagiaan 

yang lain. Mereka memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah 

yang mungkar, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan 

                                                           
9 Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, Kamus Lengkap Sosiologi, 

(Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008), hlm. 98. 
10Hanif, Liya Ermawati, Dian Puspita Sari, Analisis Pengaruh Budaya Kerja 

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perspektif 

Ekonomi Islam, Salam: Islamic Economics Journal Volume 1, No 1, 2020 
11 Siti Muslikhati, Feminisme Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Timbangan Islam, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004) hlm. 112 
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mereka mematuhi Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi 

rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha 

Bijaksana”. (QS. Surah At-Taubah: 71) 
12

 

 

Ayat diatas bermakna bahwa misi manusia sebagai anak 

cucu Adam ditanggung bersama oleh kedua jenis manusia lak-

laki dan wanita, terutama dalam hal tanggung jawab 

melaksanakan tugas menegakkan yang hak (ma’ruf) dan 

mencegah yang bathil (mungkar). Selanjutnya, kewajiban 

menunaikan zakat yang terpikul kepundak wanita. Hal ini 

membuktikan, wanita juga berkewajiban untuk bekerja, meskipun 

tugas mencari nafkah bagi wanita tidak sama tanggung jawabnya 

dengan laki-laki.
13

 

Ada dua motif yang menjadikan wanita bekerja yaitu motif 

ekonomi dan motif religiusitas, jika dilihat dari motif religiusitas 

atau agama wanita bekerja karena untuk mendapatkan pahala dari 

Allah SWT, bekerja merupakan suatu ibadah yaitu meringankan 

beban suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup atau bagi yang belum berkeluarga, bekerja adalah ibadah 

karena merupakan suatu pengabdian dan berbakti kepada 

orangtua, seperti dalam firman Allah SWT. dibawah ini: 

                              

                           

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 

mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

                                                           
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita, 

(Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010)hlm. 198 
13 A. Fauzie Nurdin, Wanita Islam dan Transformatif Sosial Keagamaan, 

(Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 11 
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kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. 

AtTaubah:105)
14

 

Jika dilihat dari motif ekonomi bekerja hanya untuk 

mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan hanya kebutuhan lahiriah saja yang menjadi tujuannya. Akan 

tetapi apabila kedua motif ekonomi dan motif religiusitas dapat 

dipenuhi, keduanya menjadi kesempurnaan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Dalam pandangan islam wanita juga diperbolehkan untuk 

bekerja selagi tidak menyalahi aturan syariat, ini sesuai dalam 

QS. An Nisa /4/32. 

                        

                     

              

Artinya : 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih 

banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang 

laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian 

dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu” 

 

Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa setiap manusia 

termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapatkan ganjaran 

yang setimpal pada apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam 

islam hukum wanita bekerja adalah mubah atau dibolehkan, 

Selama pekerjaan yang dilakukan oleh wanita tersebut tidak 

bertentangan dengan syariat islam, seperti bekerja pada bidang 

                                                           
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita, 

(Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010)hlm. 203 
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yang diharamkan oleh syariat, tidak menutup aurat, tidak 

mendapatkan izin dari wali, menelantarkan tanggung jawabnya 

karena pekerjaan, maka wanita tersebut dibolehkan untuk 

bekerja. 

Dengan adanya permasalahan diatas, dapat menunjukkan 

bahwa dasar dan tujuan mereka ingin mencari kerja adalah untuk 

meningkatkan pendapatan keluraga dengan harapan dapat 

meningkatkan status sosial ekonomi dimasyarakat dan ingin 

membantu suami bekerja untuk mencari tambahan penghasilan 

guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun apakah para 

pekerja wanita tersebut sudah menerapkan etos kerja yang baik 

dalam bekerja guna untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas terutama 

mengenai pengaruh etos kerja pekerja terhadap peningkatan 

pendapatan keluarga maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Etos Kerja Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Wanita Di Desa Tulung 

Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung 

Timur)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, maka 

terdapat berbagai permasalahan yang akan menjadi bahasan 

penulis. Perumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Etos kerja bisa jadi landasan bagi pekerja untuk dapat 

meningkatkan pendapatan keluarga walaupun peningkatan 

pendapatan tersebut belum dapat memenuhi seluruh dari 

kebutuhan. 

2. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pekerja dalam 

menciptakan etos kerja yang maksimal 

3. Banyak pekerja wanita yang telah melaksanakan etos kerja 

dengan baik akan tetapi upah/gaji belum bisa memenuhi 

kebutuhan.  
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti 

memberikan batasan variabel yang akan diteliti serta bagaimana 

hubungan variabel satu dengan lainnya, batasan masalah tersebut 

antara lain: 

1. Variabel yang diangkat dalam penelitian ini terdapat variabel 

dependen yaitu Pendapatan, serta variabel independen yaitu 

Etos Kerja. 

2. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh Etos Kerja 

terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi pada pekerja wanita 

di Desa Tulung Balak Kabupaten Lampung Timur). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Etos Kerja Berpengaruh Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Pekerja Wanita Di Desa Tulung Balak 

Kabupaten Lampung Timur? 

2. Bagaimana Etos Kerja Pekerja Wanita Dalam Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah etos kerja 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga 

pekerja wanita di Desa Tulung Balak Kabupaten Lampung 

Timur.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana etos kerja 

pekerja wanita dalam peningkatan pendapatan keluarga 

menurut perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai 

bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai 

kegunaan dibidang pengembangan Ilmu Ekonomi Islam. 

Selain itu, bisa di jadikan sebagai bahan kajian atau dapat di 
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jadikan sebagai referensi bagi pihak lain untuk penelitian 

sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat di jadikan sarana untuk menambah 

keilmuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai 

faktor-faktor etos kerja dalam meningkatkan pendapatan 

pekerja wanita di Desa Tulung Balak, Lampung Timur dan 

untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja sehingga 

kedepannya mampu berkontribusi dalam meningkatkan 

lapangan pekerjaan.  

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi 

yang lengkap mengenai faktor yang mempengaruhi etos 

kerja dalam meningkatkan pendapatan sehingga dapat di 

jalankan dan dipahami sebagaimana mestinya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan 

pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Pengaruh Etos Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”, yaitu : 

1. Heni Noviarita, Ari Kurniyawati, Nur Wahyu Ningsih, 

Weny Rosilawati (2021) dengan judul “Analisis Tingkat 

Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender 

dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian yang 

dilakukan Heni Noviarita, dkk metode penelitian yang 

digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif, yang 

bersifat Asosiatif. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 

menunjukkan pengaruh pelatihan kewirausahaan, namun 

belum ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan untuk 

mengetahui taraf tingkat pendapatan pada warga Desa Way 

Sari, Lampung Selatan. Menurut pandangan Ekonomi Islam, 

tentang pendapatan adalah modal utama seorang wirausaha 

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam berwirausaha, 

karena dengan diberikannya pelatihan kewirausahaan kepada 
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warga Desa Way Sari dapat meningkatkan produktivitas 

serta menambah pendapatan para warga.Persamaan dengan 

penelitian penulis sendiri yaitu sama-sama menggunakan 

metode kuantitatif.
15

 

 

2. Amelinda Pratana dan Ferryal Abadi (2018) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Etos Kerja, Hubungan Kerja Dan 

Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasional 

Berdampak Pada Kinerja Karyawan”. Perbandingan dalam 

penelitian yang dilakukan dari segi Persamaan yaitu peneliti 

menggunakan metode analisis kuantitatif, dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu non-probability sampling 

judgment sampling. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil 

dari penelitian ini yaitu etos kerja, hubungan kerja, dan 

pengembangan karir secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasional, sedangkan komitmen 

organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Selanjutnya, komitmen organisasional memediasi pengaruh 

hubungan kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja, 

namun tidak memediasi etos kerja terhadap kinerja. Namun, 

etos kerja, hubungan kerja, dan pengembangan karir secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
16

 

 

3. Heni Noviarita (2018) dengan judul “Pengaruh Pelatihan 

Kewirausahaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Ekonomi Perempuan Muslim Di Provinsi Lampung” Data 

kuantitatif yang digunakan berupa informasi dari penduduk 

di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu dan 

Kota Bandar Lampung berjumlah 70 orang perempuan 

                                                           
15 Heni Noviarita et al., “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan 

Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam, Vol. 7 No. 03 (2021), hal. 1192–98,. 
16 Amelinda Pratana; Ferryal Abadi, “Analisis Pengaruh Etos Kerja, 

Hubungan Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasional 

Berdampak Pada Kinerja Karyawan”, Hubungan kerja, Vol. 1 No. 02 (2018), hal. 

84–92. 
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muslim dengan alat analisi Regresi Linier Berganda  dari 

segi persamaan yaitu menggunakan Data kuantitatif. Hasil 

dalam studi ini adalah Pelatihan dan Inovasi memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan perempuan muslim di Provinsi lampung Kata 

kunci. Pelatihan kewirausahaan; inovasi; perempuan 

muslim; kesejahteraan ekonomi.
17

 

 

4. Lamazi (2018) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Upah Pekerja Wanita Pedesaan Di Sumatera 

Selatan”. Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari 

segi perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan model 

persamaan Mincerian dan pengelolaan data dalam penelitian 

ini menggunakan SPSS. Sedangkan, penelitian penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

pengumpulan datanya melalui wawancara, oservasi dan 

dokumentasi. Dari segi persamaan yaitu menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi tentang pekerjaan buruh/pekerja 

wanita Variabel usia, jam kerja dan tingkat pendidikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap upah pekerja wanita 

upah pekerja wanita di sektor non pertanian lebih rendah 

dari yang bekerja di sektor pertanian. Hasil dari penelitian 

ini yaitu variabel usia, jam kerja dan tingkat pendidikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap upah pekerja wanita 

upah pekerja wanita di sektor non pertanian lebih rendah 

dari yang bekerja di sektor pertanian.
18

 

 

5. Rio Christoper, Rosmiyati Chodijah dan Yunisvita 

(2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga”. 

Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari segi 

                                                           
17Heni, Noviarita. Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Muslim Di Provinsi Lampung, Jurnal Terapan 

Manajemen dan Bisnis, 2018  
18 Lamazi Lamazi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah 

Pekerja Wanita Pedesaan Di Sumatera Selatan”, Jurnal Ecoment Global, Vol. 3 No. 2 

(2018), hal. 109. 
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perbedaan yaitu objek penelitian ini adalah pekerja wanita 

yang sudah menikah dan bekerja berusaha sendiri. 

Sedangkan, penelitian penulis yaitu studi pada buruh wanita 

yang bekerja di usaha rumahan lapakku berkah lombok 

rawit. Sedangkan dari segi persamaan yaitu menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja 

wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan dan jam kerja berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pendapatan pekerja wanita dari rumah tangga 

miskin. Untuk variabel umur berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap pendapatan pekerja wanita dari rumah 

tangga miskin.
19

 

 

6. Andri Hadiansyah dan Rini Purnamasari Yanwar (2015) 

dengan judul “Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. AE”. Perbandingan dalam penelitian yang 

dilakukan segi perbedaan yaitu penelitian ini ini bertujuan 

untuk melakukan uji teoritik mengenai pengaruh etos kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. AE dan menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Sedangkan, dari segi 

persamaan yaitu untuk menguji pengaruh variabel etos kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil dalam penelitian ini 

didapati hasil R square 0.724 dengan signifikansi (p,0,05), 

yang berarti etos kerja memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 72,4%.
20

 

 

Dari penelitian terdahulu diatas semuanya relevan dengan 

penelitian yang akan penulis ambil dimana pada penelitian diatas 

menjelaskan terkait beberapa variabel yang sebagian besar 

berkaitan dengan variabel yang akan penulis teliti, yaitu berupa 

variabel Etos Kerja, variabel Peningkatan Pendapatan serta 

                                                           
19 Rio Christoper et al., (2019) “Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15 

No. 1, hal. 35–52. 
20Andri Hadiansyah Dan Rini Purnamasari Yanwar (2015) Dengan Judul 

“Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Ae”. Jurnal Al-Azhar 

Indonesia Seri Humaniora, Vol .3, No. 2. 
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variabel lain yang diluar penelitian yang penulis teliti, walaupun 

variabel berkaitan namun tentunya terdapat pembeda dari 

penelitian penulis yaitu berupa objek dan subjek. Pada penelitian 

diatas masing-masing dari penelitian menggunakan metode 

penelitian yang berbeda baik dari uji yang diambil maupun teknik 

pengumpulan datanya, yang disesuaikan dengan jenis penelitian. 

Dari penelitian diatas juga didapat hasil penelitian yang berbeda-

beda dari penelitian 1 dengan penelitian lainnya. Ada yang 

mendapatkan hasil yang berpengaruh ada yang mendapatkan 

hasil tidak berpengaruh dari variabel Etos Kerja terhadap 

Peningkatan Pendapatan. 

Maka berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdapat 

beberapa persamaan dan juga perbedaan antara penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun 

persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan yang 

akan peneliti teliti terletak pada objek yang digunakan dalam 

penelitian tersebut, yang terdiri dari variabel independen (X) 

ataupun variabel dependen (Y). Persamaan dari keseluruhan 

penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian yang 

baru akan diteliti oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang 

digunakan , yaitu penelitian kuantitatif dengan metode serta 

penggunaan alat penguji dan analisis data yang hampir serupa 

antara satu dengan yang lainnya. 

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan 

dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya terdiri dari subjek, 

objek serta segmentasi penelitian yang dipilih dan yang diambil 

oleh setiap peneliti untuk kemudian dijadikan sampel/responden. 

Jika subjek yang diambil oleh peneliti untuk penelitian kali ini 

adalah para buruh atau pekerja wanita dengan rentang usia 35-55 

tahun yang bekerja di Desa Tulung Balak.  Maka berbeda dengan 

subjek, objek maupun segmentasi penelitian yang diambil pada 

penelitian sebelumnya, meskipun variabel penelitian yang dipakai 

hampir serupa. Perbedaan lainnya juga terletak pada variabel 

dependen lainnya yang dipakai oleh peneliti terdahulu, namun 

tidak dipakai dalam penelitian ini. 
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H. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Etos Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja 

Wanita Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban 

Kabupaten Lampung Timur). Disusun dalam bentuk berikut ini : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, 

pernyataan orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

 

2. Bagian Substansi (Inti) 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berhubungan 

dengan variabel penelitian dan diambil dari 

beberapa kutipan (buku, junal ataupun karya 

ilmiah lainnya) yang berupa pengertian, 

definisi, tujuan, faktor-faktor, indikator dan 

lain sebagainya. Bab ini juga berisikan 

kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi opersional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas 
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dan realibilitas data, uji prasyarat analisis dan 

uji hipotesis. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai 

deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis 

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti beserta rekomendasi. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan tugas 

akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Etos Kerja 

a. Pengertian Etos Kerja 

Teori Penetapan tujuan (Goal Setting Theory) 

awalnya dikemukakan oleh locke (1968), yang 

menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja 

seseorang terhadap tugas. Tujuan yang memiliki tingakat 

pencapain tinggi akan memicu usaha yang lebih 

bersungguh-sungguh dibandingkan dengan tujuan yang 

memiliki tingkat pencapain rendah, mudah atau bahkan 

ambigu.
21

 Teori ini menjelaskan bahwa prilaku seseorang 

ditentukan oleh dua buah cognition yaitu content (Values) 

dan intentions (tujuan). Orang telah menentukan (goal) 

atas prilakunya di masa depan dan tujuan (goal) tersebut 

akan mempengaruhi prilaku yang sesungguhnya terjadi. 

Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang 

memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai 

kebiasaan, pengaruh budaya, serta system nilai yang 

diyakininya.
22

 Etos kerja merupakan sikap atau pandangan 

manusia terhadap kerja yang dilakukan, yang 

dilatarbelakangi nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai 

itu dapat berasal dari suatu agama tertentu, adat istiadat, 

kebudayaan serta peraturan perundang-undangan tertentu 

yang berlaku dalam suatu Negara. 

Menurut Jansen H. Sinamo, etos kerja adalah 

seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan 

fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma 

kerja yang integral. Menurutnya, jika seseorang, suatu 

organisasi, atau suatu komunitas menganut paradigma 

                                                           
21Sinta. hal. 11-12 
22 K. H. Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), hlm.15 
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kerja, mempercayai, dan berkomitmen pada paradigma 

kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan 

perilaku kerja mereka yang khas. Itulah yang akan 

menjadi budaya kerja.
23

 

Menurut K.H. Toto Tasmara etos kerja adalah 

totalitas kepribadian dirinya serta caranya 

mengeploitasikan, memandang, meyakini dan 

memberikan makna pada sesuatu, yang mendorong 

dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal 

(high performence). 

Etos kerja merupakan sebuah semangat kerja yang 

menjadi ciri khas serta keyankinan seseorang atau juga 

sesuatu kelompok. Etos kerja tidak hanya dimiliki oleh 

karyawan-karyawan perusahaan saja tetapi etos kerja juga 

dapat dimiliki oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan. 

Etos kerja dapat terbentuk pada diri sendiri, sekelompok 

orang atau dalam sebuah organisasi.
24

 

Anoraga menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu 

pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat 

terhadap kerja.
25

 Etos kerja berhubungan dengan beberapa 

hal penting seperti: 

1) Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu 

merupakan hal yang sangat penting guna efisiensi dan 

efektivitas bekerja. 

2) Orientasi ke masa depan, yaitu sega ssuatu harus di 

rencanakan dengan bauk dan benar.  

3) Tanggung jawab adalah memberikan asumsi bahwa 

pekerjaan yang di lakukan merupakan sesuatu yang 

harus di kerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan.  

                                                           
23 Sinamo, Jansen. 2005. 8 Etos kerja profesional navigator anda menuju 

sukses. Jakarta: Grafika Mardi Yuana. 
24 Erwan,”Etos Kerja Nelayan Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.7 Edisi 1 Januari – Juni 

2020, hal. 6. 
25 Panji Anoraga, Pesikolog Kerja, (Jakarta: Rinrka Cipta, 1992), hal.29. 
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4) Hemat dan sederhana, yaitu sesuatu yang berbeda 

dengan hidup boros, sehingga bagaimana 

perngeluaran itu bermanfaat untuk kedepan.  

5) Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar 

pekerjaan yang di lakukan tidak mudah patah 

semangat dan menambah kreativitas diri. 

Dapat disimpulkan bahwa kata etos dan kerja atau 

pekerjaan berhubungan erat. Etos kerja adalah semangat 

kerja yang terlihat dalam cara seseorang dalam menyikapi 

pekerjaan, motivasi yang melatar belakangi seseorang 

melakukan suatu pekerjaan. Dalam arti lain etos kerja 

merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa/umat 

terhadap kerja 

Dari etos kerja ini dikenal pula kata etika yang 

hampir mendekati akhlak dengan baik-buruk (moral), 

sehingga dalam etos kerja terkandung gairah atau 

semangat yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu secara 

optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai 

kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Artinya, ada 

semacam semangat untuk menyempurnakan suatu 

pekerjaan dan menghindari segala kerusakan sehingga 

setiap pekerjaannya diarahkan untuk mengurangi bahkan 

menghilangkan kesalahan dari hasil pekerjaannya. 

 

b. Faktor-Faktor Etos Kerja 

Menurut Sinamo secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi etos kerja dikelompokkan ke dalam 2 hal, 

yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana 

foktor internal yaitu seseorang yang memiliki etos kerja 

dapat dipengaruhi oleh motivasi yang berasal dari dalam 

diri atau dari faktor internal. Etos kerja ialah suatu 

pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang 

diyakini seseorang. Etos kerja ditentukan oleh kualitas 

pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimiliki 

setiap individu untuk meningkatkan sumber daya 

manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, yaitu berupa 

budaya yang tertanam sejak lama dalam masyarakat 
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mampu mempengaruhi etos kerja yang akan dimunculkan 

individu. Budaya tersebut meliputi, disiplin, sikap mental 

diyakini oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang 

memiliki sistem orientasi maju akan memiliki etos kerja 

yang tinggi. Sedangkan, masyarakat yang memiliki sistem 

masyarakat konservatif akan memiliki etos kerja yang 

rendah. Etos kerja akan dipengaruhi oleh lingkungan kerja 

yang mampu meningkatkan kinerja individu.
26

 Pandji 

Anoraga
27

 menyatakan bahwa etos kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1) Agama 

Agama merupakan suatu sistem nilai yang akan 

mempengaruhi atau menentukan pola hidup para 

penganutnya. Cara berfikir, bersikap dan bertindak 

seseorang tentu dipengaruhi sejauh mana seseorang 

memahami dan menyelami nilai-nilai keagamaan. 

Agama sebagai tuntunan internal dalam diri 

seseorang yang dapat memberikan arahan dan 

motivasi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

kaidah- kaidah tertentu. Hal tersebut secara tidak 

langsung akan menanamkan etos kerja tertentu dalam 

diri seseorang. 

2) Budaya 

Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja 

masyarakat juga akan mempengaruhi kualitas 

individu didalamnya. Kualitas etos kerja ini 

ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya 

masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang 

memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki 

etos kerja yang tinggi, sebaliknya masyarakat yang 

memiliki sistem budaya masyarakat yang memiliki 

sistem nilai budaya konservatif akan memiliki etos 

                                                           
26 Jansen Sinamo. (2014). Etos Kerja Profesional. Institut Dharma Mahardika. 

Jakarta 
27 Anoraga, Panji, 2001. Psikologi Kerja, Rineka Cipta, Jakarta 
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kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak 

memiliki etos kerja. 

3) Sosial politik 

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik 

yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan 

dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Etos 

kerja harus dimulai dengan kesadaran akan 

pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan 

bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi 

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya 

mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan 

memiliki orientasi kehidupan yang terpacu ke masa 

depan yang lebih baik. 

4) Kondisi Lingkungan/Geografis  

Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor 

kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung 

mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya 

melakukan usaha untuk dapat mengelola dan 

mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang 

pendatang untuk turut mencari penghidupan di 

lingkungan tersebut.  

5) Pendidikan  

Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan 

kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber 

daya manusia akan membuat seseorang mempunyai 

etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk 

dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata 

dan bermutu disertai dengan peningkatan dan 

perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan 

sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan 

produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi.  

6) Struktur Ekonomi  

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi, 

yang mampu memberikan insentif bagi anggota 
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masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil 

kerja keras mereka dengan penuh.  

7) Motivasi Intrinsik Individu  

Individu yang akan memiliki etos kerja yang 

tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos 

kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang 

didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. 

Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. 

Maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi 

seseorang yang bukan bersumber dari luar diri, tetapi 

yang tertanam dalam diri sendiri, yang sering disebut 

dengan motivasi intrinsik. 

 

c. Indikator Etos Kerja 

Menurut Salamun indikator-indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur etos kerja diantaranya: “kerja 

keras, disiplin, jujur dan tanggung jawab, rajin dan tekun”.  

1) Kerja keras  

Kerja keras ialah bahwa di dalam bekerja 

mempunyai sifat mabuk kerja untuk dapat mencapai 

sasaran yang ingin dicapai. Dapat memanfaatkan waktu 

yang optimal sehingga kadangkadang tidak mengenal 

waktu, jarak dan kesulitan yang dihadapi. 

2) Disiplin  

Disiplin sebagai suatu sikap menghormati, 

menghargai patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan 

yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 

mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

3) Jujur  

Kejujuran yaitu kesanggupan seorang karyawan 

dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan 

yang sudah ditentukan. 
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4) Tanggung jawab  

Tanggung jawab yaitu memberikan asumsi bahwa 

pekerjaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang harus 

dikerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan. 

5) Rajin  

Terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk 

menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. 

Rajin di tempat kerja berarti pengembangan kebiasaan 

positif di tempat kerja. Apa yang sduah baik harus selalu 

dalam keadaan prima setiap saat. 

6) Tekun  

Tekun berarti rajin, keras hati, dan bersungguh-

sungguh (bekerja, belajar, berusaha, dsb). Orang yang 

tekun adalah orang yang bekerja secara teratur, mampu 

menahan rasa bosan/jemu, dan mau belajar dari 

kesalahan (orang lain maupun dirinya) di masa lalu agar 

tidak terulang kembali.
 28

 

 

Bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki 

etos kerja yang rendah, maka akan ditunjukkan ciri-ciri yang 

sebaliknya yaitu;  

1) Kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri. 

2) Kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja 

manusia. 

3) Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam 

memperoleh kesenangan. 

4) Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. 

5) Kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup.
29

 

 

d. Etos Kerja Dalam Islam 

Agama Islam adalah agama serba lengkap, yang di 

dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik 

                                                           
28Salamun. Dkk. 1995. Persepsi Etos Kerja Kaitannya Dengan Nilai Budaya 

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogjakarta: Eka Putra. 
29 Kusnan, Akhmad, 2004, Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja dan 

Disiplin Kerja Dalam Menentukan Efektivitas Kinerja Organisasi di Garnisun Tetap 

III Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya; 
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kehidupan spiritual yang bersifat ukhrawi maupun kehidupan 

material yang bersifat duniawi termasuk di dalamnya mengatur 

masalah Etos kerja.  

Etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar 

pemikiran bahwa Islam, sebagai suatu sistem keimanan, 

tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positifterhadap 

masalah etos kerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah 

ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah 

dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu menjadi yang 

terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai 

ujian bagi mereka yang memiliki etos yang terbaik. 

Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada 

orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan 

pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan 

hidup ini memberinya keinsafan akan makna dan tujuan 

hidupnya. dengan kata lain, seseorang agaknya akan sulit 

melakukan suatu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu 

tidak bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan tujuan 

hidupnya yang tinggi, langsung ataupun tidak langsung. 

Toto Tasmara dalam bukunya membudayakan etos kerja 

islami, menurutnya etos kerja adalah totalitas kepribadian diri 

serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan 

memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya 

untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (high 

performance). Etos kerja muslim didefenisikan sebagai sikap 

kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam 

bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, 

menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu 

manifestasi dari amal saleh.
 30

 Sehingga bekerja yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan 

fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan 

martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan 

untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, 

menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, 

menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana firman Allah, 

                                                           
30 Toto, Tasmara. 1991. Etos Kerja Muslim. Jakarta: Labmend. 
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ْنَس ِاْلَّ لِيَ ْعُبُدْونِ َوَما  َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
 "Dan tidak Aku menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. 

Adzaariyat: 56). 

 

Secara implisit banyak ayat al Qur’an yang menganjurkan 

umatnya untuk bekerja keras, dalam arti umat Islam harus 

memiliki etos kerja tinggi, diantaranya dalam Quran surat al 

Insirah: 7-8 berikut: 

 فَِإَذا فَ َرْغَت َفٱنَصبْ  َوِإََلٰ َربَِّك َفٱْرَغب
”Apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka 

kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.  

 

Ayat ini menganjurkan kepada manusia, khususnya umat 

Islam agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha 

semaksimal mungkin, dalam arti seorang muslim harus 

memiliki etos kerja tinggi sehingga dapat meraih sukses dan 

berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya di samping 

kehidupan akheratnya. 

Menurut Nurcholis Madjid, etos kerja dalam islam 

adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja 

mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh 

perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk 

ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal 

atau kerja (praxis). Inti ajarannya ialah bahwa hamba 

mendekati dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja 

atau amal saleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan 

hanya kepada-Nya. Dasar hukum etos kerja islami termuat 

dalam Q.S At-Taubah ayat 105 berikut: 

ُو َعَمَلُكْم َوَرُسْولُو َواْلُمْؤِمنُ ْوَن َوَستُ َردُّْوَن  َوُقِل اْعَمُلْوا َفَسيَ َرى اللّٰ
 ِاَٰل ٰعِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلْونَ 
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Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 

mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. 

AtTaubah:105) 

 

Menurut K.H. Toto Tasmara, etos kerja islam adalah 

cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu 

bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan 

kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari 

amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang 

sangat luhur. Etos kerja Islam adalah suatu upaya yang 

sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, pikiran, 

dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti 

dirinya sebagai hamba Allah yang menundukan dunia dan 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang 

terbaik (khairul ummah) atau dapat juga di katakan bahwa 

hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.
31

 

Maka dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam 

terkait erat dengan nilai-nilai (values) yang terkandung dalam 

al-Qur’an dan al-Sunnah tentang “kerja” yang dijadikan 

sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap Muslim untuk 

melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara 

mereka memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 

alQur’an dan al-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah 

yang membentuk etos kerja Islam. 

Membicarakan etos kerja dalam Islam, berarti 

menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam, sebagai suatu 

sistem keimanan, tentunya mempunyai pandangan tertentu 

yang positif terhadap masalah etos kerja.
32

 Adanya etos kerja 

                                                           
31 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2002), h. 15.   
32 Ismail al-Faruqi melukiskan Islam sebagai a religion of action dan bukan a 

religion faith. Oleh karena itu Islam sangat menghargai kerja. Dalam sistem teologi 

Islam keberhasilan manusia dinilai di akhirat dari hasil amal dan kerja yang 
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yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan 

tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang 

lebih menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya 

keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, 

seseorang agaknya akan sulit melakukan suatu pekerjaan 

dengan tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya, dan 

tidak bersangkutan dengan tujuan hidupnya yang lebih tinggi, 

langsung ataupun tidak langsung. Indikator dari etos kerja 

islami menurut Asifudin adalah 1) Kerja merupakan 

penjabaran dari aqidah, 2) Kerja dilandasi ilmu, dan 3) Kerja 

meneladani sifat Ilahi dan mengikuti petunjuk-Nya.
33

 

 

e. Karakteristik Etos Kerja Islam 

Menurut prespektif Islam, iman, ilmu dan amal 

merupakan serangkaian yang saling mensyaratkan dan saling 

menyempurnakan. Islam adalah agama ilmu disamping agama 

amal, iman dapat menjadi aqidah dan berfungsi dengan baik 

apabila didukung oleh ilmu minimal tentang iman atau aqidah, 

menyebabkan lahirnya kesadaran dan niat harus beramal saleh. 

Iman yang diserahkan oleh pemahaman ilmiah bolistik 

proposional terhadap ajaran-ajaran agama, memang berpotensi 

besar untuk menjadi sumber motivasi internal maupun 

eksternal bagi etos kerja Islam, disamping menjadi sumber 

ilmu dan nilai.
34

 

Dari konsep ilmu, iman dan amal saleh ini maka dapat 

digali dan dirumuskan karakteristik-karakteristik etos kerja 

Islam adalah sebagai berikut:  

1) Kerja Merupakan Penjabaran Aqidah  

Etos kerja dalam aqidah merupakan pancaran 

keyakinan orang muslim dan muslimah bahwa kerja 

                                                                                                                             
dilaksanakannya di dunia. Al-Faruqi, AlTawhid: Its Implication for Thought and Life 

(Herndon, Virginia: IIIT, 1995), hlm. 75-6. 
33 Diah Ayu Kusumawati, “Peningkatan Perilaku Kerja Islami dengan Budaya 

Organisasi Islami Sebagai Variabel Moderasi”. Jurnal conference in Business, 

Accounting, and Management. Vol. 2 No. 1 (Mei 2015). h. 234. 
34 Nurcholis Majid, Islam Agama Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1995), 

h. 216.   
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berkaitan dengan tujuan mencari ridho Allah yakni dalam 

rangka ibadah. Kerja berlandaskan niat beribadah hanya 

kepada Allah adalah salah satu karakteristik penting etos 

kerja Islami yang tergali dan timbul dari karakteristik 

yang pertama. Karakteristik ini juga menjadi sumber 

pembeda etos kerja Islam dari etos kerja lainnya.  

2) Kerja Dilandasi Ilmu  

Kerja dilandasi keimanan yang benar pada 

hakikatnya memang amat penting, agar kerja terkendali 

oleh tujuan yang luhur. Tanpa iman kerja dapat menjadi 

hanya berorientasi pada pengejaran materi. Kemungkinan 

besar hal itu akan melahirkan keserakahan. Sikap terlalu 

mementingkan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, 

tanpa ilmu iaman mudah menjadi salah arah karena 

dilandasi dengan sikap yang tidak proporsional. Jadi iman, 

ilmu, dan kerja dalam rangka mewujudkan amal ibadah, 

ternyata masing-masing memainkan peranan urgen bagi 

yang lainya.
35

 

3) Kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti 

petunjuk-petunjuk-Nya  

Orang beretos kerja Islam menyadari potensi yang 

dikaruniakan dan dapat dihubungkan dengan sifat-sifat 

Ilahi pada dasarnya merupakan amanah yang mesti 

dimanfaatkan sebaikbaiknya secara bertanggung jawab 

sesuai dengan ajaran (Islam) yang ia imani. Ayat-ayat Al-

Qur’an dan Hadi-hadis Rasul SAW jelas tidak sedikit 

yang menyuruh atau mengajarkan supaya orang Islam giat 

dan aktif bekerja. Dalam meneladani sifat-sifat Ilahi dapat 

digali sikap hidup aktif, kreatif, tekun, konsekuen, adil, 

kerja didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, visioner, 

berusaha efektif dan efesien, percaya diri, dan mandiri. 

 

 

 

                                                           
35 Musa Asy’arie, Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, 

(Yogyakarta: LESFI 1997), h. 68-69.   
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f. Prinsip-prinsip Dasar Etos Kerja dalam Islam 

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan 

kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan 

berdasarkan beberapa prinsip berikut: 

1) Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan 

2) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian 

3) Berorientasi pada mutu dan hasil yang baik 

4) Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat, 

oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab 

5) Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja 

yang tinggi 

6) Setiap orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang 

telah ia kerjakan 

7) Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda 

Nabi yang amat terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja 

itu tergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya: 

jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai ridha 

Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang 

tinggi, dan jika tujuannya rendah (seperti, hanya 

bertujuan memperoleh simpati sesama manusia belaka), 

maka setingkat itu pula lah nilai kerjanya tersebut 

8) Ajaran islam menunjukkan bahwa kerja atau amal 

adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya, manusia 

ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau 

mengisi keberadaan kemanusiaan 

9) Menangkap pesan dasar dari sebuah hadis shahih yang 

menuturkan sabda Rasulullah Saw.  

Toto Tasmara dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim 

merinci ciri-ciri etos kerja muslim, sebagai berikut: 

1) Memiliki jiwa kepemimpinan 

2) Selalu berhitung Menghargai waktu 

3) Tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan (positive 

improvement) 

4) Hidup berhemat dan efisien 

5) Memiliki jiwa wiraswasta (entrepreneurship) 
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6) Memiliki insting bersaing dan bertanding 

7) Keinginan untuk mandiri (independent) 

8) Haus untuk memiliki sifat keilmuan 

9) Berwawasan makro (universal) 

10) Ulet, pantang menyerah 

11) Berorientasi pada produktivitas 

12) Memperkaya jaringan silaturrahim. 

 

2. Pendapatan dan Konsep Pendapatan Keluarga 

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah hasil yang diterima oleh 

para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu 

sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka 

sumbangkan dalam turut serta membentuk produk 

nasional.
36

 Sedangkan pendapatan dalam kamus 

manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, 

perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, 

sewa, bunga, komisi, ingkos dan laba.
37

 

 Boediono mengemukakan bahwa pendapatan adalah 

hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya kepada sektor produksi. Harga faktor produksi 

di pasar ditentukan oleh saling tarik menariknya antara 

penawaran dan permintaan. Pendapatan merupakan uang 

bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu 

usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan 

barang ataupun jasa. Pendapatan atau dapat disebut 

dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total 

yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya 

produksi.
38

  

Menurut Sadono Sukirno pendapatan adalah 

penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu 

                                                           
36Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: BPFE UGM, 

2009), hlm. 27 
37BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 

hlm. 230 
38Boediono. 1982. Peengantar Ilmu Ekonomi No.2, Ekonomi Makro. 

Yogyakarta: BPPE 
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kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara.
39

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

PSAK Nomor 23 tentang pendapatan mengungkapkan 

pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama 

suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan 

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal.
40

 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai 

maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam 

suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama 

pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian 

tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif 

pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. 

Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta 

kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang 

diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang 

dikonsumsi. Defenisi pendapatan menurut ilmu ekonomi 

menutup kemungkinan perubahan penilaian yang bukan 

diakibatkan perubahan modal dan hutang. 

Pendapatan seseorang juga dapat di defenisikan 

sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan 

mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu 

bangsa dalam suatu periode tertentu. Reksopriyatno 

mendefenisikan pendapatan dapat diartikan sebagai total 

penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.
41

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas ditarik 

suatu kesimpulan bahwa pendapatan adalah hasil yang 

diperoleh suatu perusahaan melalui penciptaan dan 

penyerahan barang, pemberian jasa, atau kegiatan-

kegiatan lain yang mengakibatkan kenaikan aktiva atau 

                                                           
39 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2008), h. 384 
40PSAK No. 23, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23”, PSAK No. 23, 

No. 23 (2018), hal. 1–14,. 
41Rustam, Pendapatan Menurut Akuntansi Keuangan, 

http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam2 (25 juli 2018, h. 1.   



 36 

penurunan kewajiban usaha dalam suatu periode tertentu. 

Besarnya pendapatan perusahaan secara keseluruhan 

ditentukan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada 

harta perusahaan dan hutang yang disebabkan oleh 

transaksi-transaksi dan kejadian lainnya. Dalam hal ini 

tidak termasuk kegiatan yang meliputi investasi dari 

pemilik perusahaan (owner). 

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Swastha, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara 

lain : 

1) Kondisi dan kemampuan pedagang  

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang 

dan pembeli. Pihak pedagang harus dapat meyakinkan 

pembeli agar dapat mencapai sasaran penjualan yang 

diharapkan dan sekaligus mendapatkan pendapatan 

yang diinginkan. 

2) Kondisi pasar  

Pasar sebagai kelompok pembeli barang dan jasa 

meliputi baik tidaknya keadaan pasar tersebut, jenis 

pasar, kelompok pembeli, frekuensi pembeli dan selera 

pembeli. 

3) Modal 

Setiap usaha membutuhkan untuk operasional 

usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

maksimal. Dalam kegiatan penjualan semakin banyak 

produk yang dijual berakibat pada kenaikan 

keuntungan. Untuk meningkatkan produk yang dijual 

suatu usaha harus membeli jumah barang dagangan 

dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan tambahan 

modal untuk membeli barang dagangan atau membayar 

biaya operasional agar tujuan pewirausaha 

meningkatkan keuntungan dapat tercapai sehingga 

pendapatan dapat meningkat. 
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4) Kondisi organisasi perusahaan. 

Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki 

bagian penjualan yang semakin kompleks untuk 

memperoleh keuntungan yang semakin besar dari pada 

usaha kecil. 

5) Faktor lain 

Faktor lain yang mempengaruhi usaha yaitu 

periklanan dan kemasan produk.
42

 

 

Menurut Suherman Rosyid faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pada perusahaan kontruksi 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Modal Besar kecilnya modal yang dipergunakan dalam 

kegiatan produksi akan berpengaruh terhadap 

pendapatan yang diterima perusahaan. Agar usaha 

produksi berjalan dengan baik dan lancar, maka 

diperlukan modal yang cukup memadai Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang aktif 

untuk mengolah dan mengorganisir faktor-faktor lain. 

Banyak sedikitnya tenaga kerja juga berpengaruh pada 

pendapatan.
43

 

 

c. Pendapatan dalam Perspektif Islam 

Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang 

diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal 

pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang 

diturunkan Allah. Harta yang didapati dari kegiatan yang 

tidak halal, seperti mencuri, korupsi, dan perdagangan 

barang haram bukan hanya mendatangkan bencana atas 

siksa di dunia namun juga siksa diakhirat. Harta yang 

diperoleh secara halal akanmembawa keberkahan di dunia 
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akan keselamatan diakhirat.
44

 Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Surat An- Nahl Ayat 114 yang berbunyi: 

 

ُو َحٰلًلا طَيِّباا وَّاْشُكُرْوا  ِو ِاْن ُكْنُتْم ِايَّاُه َفُكُلْوا ِمَّا َرَزَقُكُم اللّٰ نِْعَمَت اللّٰ
 تَ ْعُبُدْونَ 

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki 

yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah 

nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja 

menyembah”.(QS. An-Nahl : 114).
45

 

 

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah 

membimbing hambanya agar menemukan rizki yang 

memiliki dua kriteria yang mendasar. Kriteria yang 

pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyib (baik dan 

bergizi). Halal adalah yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT, sedangkan thayyib adalah yang tidak 

membahayakan tubuh dan akal. Mengingat nilai-nilai 

Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga 

seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh 

proses aktivitas ekonomi didalamnya harus dilandasi 

legalitas halal atau haram mulai dari produktivitas (kerja), 

hak pemikiran, konsumsi, transaksi dan investasi. 

Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut 

kemudian menjadi muara bagaimana seorsng muslim 

melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam 

tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang 

sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen 

distribusi pendapatan keluarga muslim juga akan 

bernuansa hukum (wajib atau sunah). Distribusi 

pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat 
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terkait dengan terminologi shadaqah. Pengertian 

shadaqah disini bukan berarti shadaqah dalam konteks 

pengertian bahasa Indonesia. Karena shadaqah dalam 

konteks terminologi Al-Qur’an dapat dipahami dalam dua 

aspek, yaitu: 

1) Shadaqah Wajibah 

Shadaqah wajibah yang berarti bentuk-bentuk 

pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan 

instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. 

Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal 

seseorang sebagai muslim. 

2) Shadaqah Nafilah (Sunah) 

Shadaqah nafilah yang berarti bentuk-bentuk 

pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan 

instrumen distribusi pendapatan berbasis amal 

karitatif, seperti sedekah.
46

 

 

Mengukur pendapatan nasional berdasarkan ekonomi 

islam, terdapat 4 hal tingkat keberhasilan perekenomian, 

diantaranya: 

1) Pendapatan nasional harus dapat mengukur 

penyebaran pendapatan individu rumah tangga. 

Penghitungan pendapatan nasional Islami harus 

dapat mengenali penyebaran alamiah dari output 

perkapita tersebut, karena dari sinilah nilainilai sosial 

dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran 

pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi 

secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali 

seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah 

garis kemiskinan. 

2) Pendapatan nasioanal harus dapat mengukur produksi 

di sektor pedesaan.  

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah 

mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, 
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namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan 

untuk memasukkan angka produksi komoditas yang 

dikelola dari hasil produksi subsisten tersebut harus 

masuk kedalam pendapatan nasional khususnya 

pangan. 

3) Pendapatan nasional harus dapat mengukur 

kesejahteraan ekonomi Islam. 

Angka rata-rata tidak menyediakan informasi 

yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang 

sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk 

mengekspresikan kebutuhan efektif dan kebutuhan 

dasar akan batang dan jasa sebagai persentase total 

konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan 

untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, 

perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air 

bersih, rekreasi, dan pelayanan publik lainnya 

sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat 

kesejahteraan dari suatu negara. 

4) Penghitungan pendapatan nasional sebagian ukuran 

dari kesejahteraan nasional Islam melalui pendugaan 

nilai santunan antar saudara dan sedekah. 

GNP adalah ukuran moneter dan tidak 

memasukkan transfer payment seperti sedekah. 

Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran 

yang segnifikan di dalam masyarakat Islam. Ini bukan 

sekedar pemberian sukarela kepada orang lain, namun 

merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan 

kehidupan beragama.
47

 

Pendapatan atau upah juga dapat didefinisikan 

dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 

memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai 

perjanjian.
48

 Islam menawarkan suatu penyelesaian yang 
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sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan 

kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para 

majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan 

prinsip ini terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 279. 

 

ِو َوَرُسْولِو وَ ِاْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُءْوُس  فَِاْن َّلَّْ تَ ْفَعُلْوا فَْأَذنُ ْوا ِِبَْرٍب مَِّن اللّٰ
 اَْمَواِلُكْم َْل َتْظِلُمْوَن َوَْل ُتْظَلُمْونَ 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya 

akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-

Baqarah : 279) 

 

Dalam pandangan Al-Qurthubi dalam Haris Faulidi 

mengatakan perdagangan yang didalamnya dengan bentuk 

jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan dalam 

meningkatkan perekonomian, dari ayat di atas dijelaskan 

bahwa perdagangan merupakan suatu usaha dalam 

meningkatkan perekonomian dan salah satu profesi yang 

telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat semua aktifitas 

yang dilakukan harus berlandaskan dengan ikhlas dan 

akad yang jelas dan bebas dari unsur riba.
49

 Ada beberapa 

aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk 

perdagangan. 

2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif 

dengan unsur-unsur lain yang terkait produksi, seperti 

usaha dan sumbersumber alam. 

3) Memposisikan harta sebagai obyek dalam 

pemutarannya karena adanya kemungkinan-
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kemungkinan pertambahan atau pengurangan 

jumlahnya.  

4) Modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.
50

  

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria islam secara 

umum dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan 

pengambilan keputusan, yaitu:  

1) Kelayakan dalam penetapan laba.  

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba ideal 

(yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan 

merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan 

bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya 

peranan uang dan pada gilirannya akan membawa 

pada pertumbuhan laba. 

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba.  

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara 

laba dengan tingkat kesulitan perputaran serta 

perjalanan modal. Semakin tinggi resiko, maka 

semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang. 

3) Masa perputaran modal.  

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi 

laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang 

pengusaha, yaitu semakin panjang perputaran dan 

bertambahnya tingkat resiko maka sermakin besar 

pula laba yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya 

semakin berkurangnya tingkat bahaya maka pedagang 

menurunkan standar labanya.  

4) Cara menutupi harga penjualan.  

Jual beli dengan harga tunai sebagaimana juga 

boleh dengan kredit, dengan syarat adanya keridhoan 

diantara keduanya.
51
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d. Pendapatan Keluarga 

Konsep rumah tangga menunjuk pada arti ekonomi 

dari satuan keluarga, seperti bagaimana keluarga itu 

mengelola kegiatan ekonomi keluarga, pembagian kerja 

dan fungsi, kemudian berapa jumlah pendapatan yang 

diperoleh atau konsumsinya serta jenis produksi dan jasa 

yang dihasilkan.
52

 Jika keluarga semakin besar, membuka 

kesempatan bagi pencari pendapatan (income earner) 

akan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan 

keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi 

positif yang erat antara banyaknya pencari pendapatan 

dengan tingkat pendapatan.
53

 Kontribusi pendapatan dari 

satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah 

tangga tergantung pada produktivitasnya faktor produksi 

yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. 

Stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung 

dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapatan.
54

 

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil 

dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan 

dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan 

balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena 

sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. 

Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari : 

1) Usaha itu sendiri misalnya berdagang, bertani, 

membuka usaha sebagai wiraswastawan 

2) Bekerja pada orang lain misalnya sebagai pegawai 

negeri atau karyawan 
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3) Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan 

dan lain-lain. 

Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal 

berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan 

dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri 

dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil 

berupa barang.
55

 

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya 

pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan 

merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, 

informal dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal 

adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang 

yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan 

informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui 

pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya. 

Sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan yang 

diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang 

dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak disatu 

tangan atau masyarakat kecil.
56

 

Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan 

terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada 

produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis 

kegiatan yang bersangkutan. Setidaknya ada tiga jenis 

pendapatan keluarga yaitu:  

1) Pendapatan aktif  

Pendapatan aktif atau earning income adalah 

pendapatan yang dihasilkan karena bekerja secara 

aktif. Contohnya adalah pendapatan seseorang 

karyawan ataupun pemilik usaha.  
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2) Pendapatan Portofolio  

Pendapatan portofolio akan didapatkan jika 

berinvestasi pada produk-produk keuangan. Misalnya: 

royalti, saham atau obligasi. 

3) Pendapatan Pasif  

Pendapatan pasif adalah pendapatan yang 

dihasilkan dari sebuah sistem yang bekerja 

menghasilkan uang. Misalnya: royalti dari menulis, 

buku, rekaman, dll.
57

 

 

e. Manajemen Ekonomi Keluarga 

Management Ekonomi Keluarga adalah seni 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau 

keluarga melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang 

effesien, efektif dan bermanfaat, sehingga keluarga 

tersebut menjadi keluarga yang sejahtera dan keluarga 

sakinah. Pengelolaan atau management keuangan 

keluarga merupakan keharusan yang tidak bisa di tawar 

lagi, karena me-managemen-i /pengelolaan keuangan 

keluarga memiliki implikasi yang lebih luas sebab yang 

terlibat bukan hanya diri sendiri, tetapi istri/suami, anak-

anak bahkan mungkin orang tua dan mertua. 

Merencanakan keuangan merupakan hal yang 

penting, terutama bagi keluarga guna mencapai keluarga 

sejahtera. Disisi lain banyak orang yang tidak memiliki 

target yg pasti, termasuk dalam perencanaan keuangan 

dalam upaya mensejahterakan diri dan keluarganya, 

sedangkan setiap orang memerlukan target yang  jelas 

untuk membantu meningkatkan kesejahterakan keluarga, 

dengan cara melakukan perencanaan keuangan.  

Perencaan keuangan, adalah suatu proses mengelola 

uang untuk mencapai tujuan keuangan, tujuan keuangan 

bagi setiap orang berbeda-beda., dan yang paling tahu 
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mengenai diri dan tujuan hidup termasuk keuangan adalah 

diri sendiri.. Perencanaan keuangan keluarga memang 

tidak berlaku umum, tetapi bersifat spesifik yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : status marital, 

pekerjaan, kondisi ekonomi, usia, asset yang dimiliki, 

akan tetapi perencanaan keuangan harus di buat se 

realistis mungkin. 

Pengalokasian dana (dalam arti pendapatan) 

bulanan di bagi dalam tiga hal pokok yaitu :  

1. Konsumsi, pengalokasian ini termasuk pengeluaran 

biaya tetap (fixed cost) yang tidak bisa di tunda lagi , 

yaitu : angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya 

telpon, listrik, dan air , kemudian baru biaya makan, 

minum, dan rekreasi. Biaya konsumsi ini beragam , 

akan tetapi perlu di patok atau di tentukan, lazimnya 

biaya ini berkisar antara 40 % - 50 %.  

2. Saving atau tabungan, pengalokasian pada tabungan 

bisa dimaksudkan sebagai simpanan/tabungan tetap 

dan bisa di maksudkan sebagai tabungan untuk ber 

jaga-jaga yaitu misalnya untuk keperluan ke dokter, 

dan memberi sumbangan. Tabungan ini juga perlu di 

tentukan dan yang lazim biasanya ber kisar 25 % , 

dari 25 % tersebut yang di gunakan untuk berjaga-

jaga ber kisar antara 10% - 15 %, sedangkan sisanya 

sebagaitabungan tetap. 

3. Investasi, pengalokasian pada investasi disini 

dimaksudkan sebagai pengembang biakan uang tetapi 

secara terencana dan disiplin. Ada beberapa 

alternative yang dapat dipilih yaitu membeli emas 

koin, reksa dana atau iuran dana pensiun, maka action 

plan tentang proteksi dapat dimasukkan dalam 

pengalokasian pendapat pada investasi. 

Management keuangan keluarga yang baik, ketika 

penggunaan dana harus disesuaikan dengan semua sumber 

dana yang ada secara seimbang sesuai rencanan dan 

pemanfaatan, antara realisasi dan target seyogyanya sesuai 

dan realistis, dan secara periodik perlu melakukan 
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perenungan dan introspeksi terhadap keuangan keluarga, 

hal ini semua akan berdampak pada , yang akhirnya dapat 

mencapai keluarga sejahtera yang menjadi dambaan 

semua orang /keluarga.
58

 

 

3. Tenaga Kerja dan Kedudukan Wanita 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang 

dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada 

permintaan kerja. Menurut UU Ketenagakerjaan No.13 

tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Penduduk 

yang memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia 

antara 15-64 tahun.
59

  

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 

(berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk 

dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan 

jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
60

 

Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau 

lebih yang bekerja, mencari pekerjaan dan sedang 

melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun 

mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan.
61

 

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja 

adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, 

termasuk mereka yang mengggur meskipun bersedia dan 
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sanggup bekerja dan mereka yang menganggur karena 

terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.
62

 

Menurut Sumarsono, tenaga kerja adalah semua 

orang yang bersedia sanggup bekerja,dimana tenaga kerja 

ini meliputi semua orang yang bekerja baik untuk diri 

sendiri ataupun untuk angota keluarganya yang tidak 

menerima imbalan dalam bentuk upah atau semua orang 

yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja.
63

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau 

sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang 

atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun 

batasan usia yang telah ditetapkan olehUndang-Undang 

yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

b. Pengertian Tenaga Kerja Wanita 

Menurut UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 Bab 

1 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
64

 

Menurut Payman Simanjuntak, Tenaga Kerja 

didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau 

lebih yang bekerja,mencari pekerjaan,dan sedang 

melakukan kegiatan lain,seperti sekolah maupun 

mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan.
65

 

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan 

perlindungan bahwa Setiap tenaga kerja memiliki 
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kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan.
66

 Ketentuan Pasal 5 ini membuka 

peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor 

pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu 

melakukan pekerjaan tersebut. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 

pengertian tenaga kerja perempuan adalah Seorang 

perempuan yang mampu melakukan kegiatan atau 

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 

 

c. Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam 

Secara umum, tenaga kerja adalah penduduk pada 

usia kerja (15 tahun keatas) atau 15-64 tahun, atau 

penduduk yang potensial dapat bekerja memproduksi 

barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas 

tersebut.
67

 Tenaga kerja tidak terlepas dari pekerjaan, dan 

kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta 

untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. yang diberikan 

kepada makhluk-Nya. Kerja merupakan salah satu cara 

yang halalan thayyiban untuk memperoleh harta (maal) 

dan hak milik ( al-Milk) yang sangat dibutuhkan untuk 

kehidupan. Dengan kerja seseorang dapat memperoleh 

hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat 

mengganggunya. Kerja juga merupakan aktivitas yang 

menjadikan manusia bernilai berguna dimata Allah SWT 

dan Rasul-Nya, serta dimata masyarakat. Harga diri 

manusia dapat dilihat dari apa yang dikerjakannya, 

demikian pula masyarakat menilai seseorang dari apa 

yang dikerjakanya.  
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Menurut Imam Syabani, kerja merupakan usaha 

mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam 

Islam, kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep 

istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang 

diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan 

manusia. Sedangkan tenaga kerja merupakan segala usaha 

dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau 

pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas, termasuk 

semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. 

Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti 

yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna 

bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh 

buruh. Alam telah memberikan kekayaan tidak terhitung, 

tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.
68

 

Disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat 

yang bekerja sungguh, sungguh, tekun dan bijaksana agar 

mampu mengambil sumber alam untuk kepentingan. 

Tenaga kerja atau buruh dalam kajian ekonomi dianggap 

sebagai kaum lemah,. Hal ini dikarenakan posisi buruh 

sangat lemah secara ekonomi, dimana kehidupannya 

sangat tergantung pada sang majikan (pemilik modal) 

yang bisa saja memecat atau melakukan pemutusan 

hubungan kerja kerena alasan tidak mamp membayar upah 

minimum yang ditetapkan pemerintah, bangkrut maupun 

alasan lainnya. Disamping itu buruh sering tidak 

memperoleh perlindungan dari Negara atau ketidakadilan 

para pemilik modal atau perusahaan. Bahkan pemerintah 

membuat regulasi yang kurang berpihak kepada buruh dan 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari 

                                                           
68 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2 



 51 

itu Allah SWT., akan member balasan yang setimpal yang 

sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah 

SWT: 

َمْن َعِمَل َصاِلِاا مِّْن ذََكٍر اَْو اُنْ ٰثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَّو َحٰيوةا طَيَِّبةا 
 َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َاْجَرُىْم بَِاْحَسِن َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْون

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, 

maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakasn.”(QS. An-Nahl: 97) 

 

Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan 

bekerja dapat dikemukakan antara lain: 

1) Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah 

yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan 

yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual 

beli yang baik. 

2) HR. Imam Bukhari, "Sebaik-baiknya makanan yang 

dikonsumsi seseorang adalah makanan yang 

dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya 

Nabi Daud as., mengonsumsi makanan dari hasil 

keringatnya (kerja keras)”. 

 

Al-Qur’an memberikan penekanan utama terhadap 

pekerjaan dan menerang dengan jelas bahwa manusia 

diciptakan dibumi ini untuk bekerja keras untuk mencari 

penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. 

Al-Balad Ayat 4: 

ْنَساَن ِف َكَبدٍ   َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

berada dalam susah payah”. 

Al-Qur‟an juga mengajarkan prinsip mendasar 

mengenai tenaga kerja, yaitu menyatakan: 



 52 

ْنَساِن ِاْلَّ َما َسٰعى  َواَْن لَّْيَس ِلًْلِ
  

“Dan bahwasannya seseorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”(QS. 

An-Najm:39). 

Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang 

mudah menuju kesuksesan. Jalan menuju kemajuan dan 

kesuksesan didunia ini adalah melalui perjuangan dan 

usaha. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula 

imbalan yang akan mereka terima.
69

 

 

d. Hak-Hak Tenaga Kerja 

Hak- hak dasar pekerja harus dilindungi karena telah 

diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Bagi yang melanggar tentu akan diberi sanksi. Macam-

macam hak-hak dasar pekerja atau buruh yang harus 

dilindungi adalah sebagai berikut: 

1) Hak Untuk Mendapatkan Upah  

Hak ini telah diatur didalam pasal 88 sampai pasal 

98 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Juga diatur dalam keputusan Mentri 

Tenaga Kerja yakni KEPMEN No.49 /MEN/IV/2004 

tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah. 

2) Perlindungan Jam Kerja  

Jam kerja bagi pekerja/buruh juga diatur didalam 

pasal 77 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk jam 

normal adalah 40 jam seminggu. Apabila setelah jam 

normal masih bekerja, dapat dihitung sebagai jam 

lembur. Jam lembur dapat diatur dalam pasal 1 ayat (1) 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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No. KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang kerja lembur dan 

upah kerja lembur.
70

 

3) Hak atas Tunjangan  

Selain mendapatkan upah, setiap buruh berhak 

atas tunjangan. Tunjangan ini dibagi menjadi 2, 

tunjangan ini biasanya merupakan komponen dari 

upah, selain upah pokok yaitu: 

a) Tunjangan Tetap: tunjangan yang wajib diterima 

buruh tanpa dipengaruhi kehadiran kerja. 

Misalnya: tunjangankeluarga, tunjangan masa 

kerja, THR dan lain-lain. 

b) Tunjangan Tidak Tetap: tunjangan yang diterima 

buruh berdasarkan kehadiran mereka ditempat 

kerja. Misalnya: tunjangan transportasi, makan 

dan premi hadir. 

4) Hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan 

kepada seseorang atas resiko sosial yang dialaminya 

karena bekerja. Jaminan sosial tersebut meliputi: 

a) Jaminan Pelayanan Kesehatan 

b) Jaminan Kecelakaan Kerja 

c) Jaminan Kematian 

d) Jaminan Hari TuaJaminan Perumahan 

e) Jaminan Kesehatan Reproduksi 

f) Jaminan Keluarga 

g) Jaminan Perlindungan Hukum 

Jaminan sosial ini berlaku pada buruh perempuan 

dan buruh laki-laki. Jaminan social ini merupakan 

kompensasi atas hilangnya waktu dan tenaga akibat 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang buruh. 

Jaminan sosial juga berfungsi sebagai jaminan 

keamanan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

buruh. Jaminan sosial ini juga berfungsi untuk jaminan 

keamanan bagi keluarga buruh. Dalam aturan 
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ketenagakerjaan jaminan sosial bagi buruh di Indonesia 

di cover oleh jamsostek. Hanya saja jamsostek belum 

mampu meng-cover semua jaminan tersebut.
71

 

 

5) Hak Cuti dan Keringanan 

Manusia juga memiliki hak untuk diperlakukan 

dengan baik di lingkungan kerja, sehingga harus 

memiliki waktu beristirahat untuk jiwa dan fisiknya. 

Sebagai manusia, tiap orang memilki kemampuan 

terbatas dalam menggerakkan tenaga dan pikirannya, 

maka untuk itu harus memanajemen dengan baik 

waktu kerja dan waktu istirahat. 

 

e. Kewajiban Tenaga Kerja 

Kewajiban seorang pekerja adalah memenuhi semua 

kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus 

bersunguh-sungguh mengerahkan kemampuanya sesuai 

perjanjian kerja dengan efisien dam jujur. Ia harus 

mencurahkan perhatianya dan komitmen dengan 

pekerjaanya. Jika ia diberikan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia 

harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas 

pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuanya. 

Kewajiban dari pekerja/buruh itu sendiri antara lain 

sebagai berikut:
72

 

1) Pekerja wajib melakukan suatu pekerjaan 

Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan, 

melakukan pekerjaan adalah tugas dari utama pekerja 

yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian 

dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. 

2) Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk pengusaha 
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Buruh dan pekerja wajib menaati aturan dan 

petunjuk pengusaha, dalam melakukan pekerjaan 

buruh wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh 

pengusaha. Aturan yang wajib ditaati pekerja 

sebaiknya dituangkan dalam peraturan 

perusahaansehingga menjadi jelas ruang lingkup dari 

petunjuk tersebut. Buruh/pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya wajib untuk selalu mematuhi peraturan 

perusahaan yang telah dibuat oleh pengusaha. Menurut 

Undang-undang No. 13 tahun 2003, pengertian 

peraturan perusahaan adalah “peraturan yang dibuat 

secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja serta tata tertib perusahaan.” 

Pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda 

Jika pekerja/buruh melakukan perbuatan yang 

merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau 

kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hokum pekerja 

wajib membayar ganti rugi atau denda. 

 

f. Jenis-Jenis Tenaga Kerja 

1) Pekerja/buruh Tetap 

Pekerja tetap adalah pegawai yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara 

teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan 

anggota dewan pengawas yang secara teratur terus 

menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara 

langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan 

kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang 

pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) 

dalam pekerjaan tersebut.
73

 

2) Pekerja/buruh Tidak Tetap 

Pekerja tidak tetap adalah pegawai yang hanya 

menerima penghasilan apabila pegawai yang 

bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, 
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jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau 

penyelesaian suatu jenia pekerjaan yang diminta oleh 

pemberi kerja. Hak yang diperoleh oleh pekerja tidak 

tetap yaitu mendapat gaji sesuai kerjanya atau waktu 

kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial. Karena 

pekerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak 

selesai maka hubungan antara pekerja dan pemberi 

kerja pun juga selesai. 

 

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Wanita Bekerja 

1) Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi adalah faktor internal yang berasal 

dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan 

usaha : 

a) Memenuhi Kebutuhan Ekonomi 

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi 

kecenderungan wanita untuk berpartisipasi 

dipasar kerja, agar dapat membantu 

meningkatkan perekonomian keluarga. 

Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan 

ekonomi karena: Pertama, adanya perubahan 

pandangan dan sikap mansyarakat tentang sama 

pentingnya pendidikan bagi kaum waita dan 

pria, serta makin disadari perlunya kaum wanita 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, 

adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam 

bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai 

kebutuhan hidupnya dan mungkin juga 

kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi 

tanggungannya dengan penghasilan sendiri. 

Kemungkinan lain yang menyebabkan 

peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan 

kerja adalah semakin luasnya kesempatan kerja 

yang bisa menyerap pekerja wanita, misalnya 

munculnya kerajinan tangan dan industri tangan. 

Wanita mempunyai potensi dalam memberikan 



 57 

kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya 

rumah tangga miskin.
74

 

b) Tidak Ada Peluang Kerja Sesuai Keterampilan 

Perempuan adalah potensi keluarga yang 

memiliki semangat namun tak berdaya sehingga 

perlu diberdayakan. Salah satu penyebab 

ketidakberdayaan perempuan adalah dilakukan 

dengan memberi motivasi, pola pendamping 

usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan 

kewirausahaan ini dapat membekali wanita agar 

dapat bekerja, berusaha dan dapat memiliki 

penghasilan. 

c) Mengisi Waktu Luang  

Menurut pendapat Sukadji, melihat arti 

istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari 

dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai 

waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, 

mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan 

mempertahankan hidup. Sementara itu, 

keputusan kerja adalah suatu keputusan yang 

mendasar tentang bagaimana menghabiskan 

waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan 

yang menyenang kan atau bekerja.
75

 

d) Adanya Jumlah Tanggungan Keluarga 

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa 

bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa 

yang bersekolah, bekerja dan mengurus rumah 

tangga bergantung pada jumlah tanggungan 

keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak 

                                                           
74Nina Darayani dkk, Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di 

Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, (Jurnal Societa, Vol. IV, 

No. 2), Desember 2015, hlm. 64 
75Afriyame Manalu dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja 

Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian 

Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, (Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis, 

Vol. XVII, No. 2), 2014, hlm. 92 



 58 

jumlah tanggungan keluarga, maka semakin 

tinggi pula probabilitas wanita yang telah 

menikah untuk bekerja.
76

 

2) Faktor Sosial Budaya 

a) Tingkat Umur  

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa 

umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga 

kerja. Penambahan penyediaan tenaga kerja akan 

mengalami peningkatan sesuai dengan 

penambahan umur, kemudian menurun kembali 

menjelang usia pension atau umur tua. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi tingkat umur maka 

akan semakin kecil proporsi penduduk yang 

bersekolah, sehingga penyediaan tenaga kerja 

mengalami peningkatan. Ketika semakin tua 

umur seseorang, tanggung jawab pada keluarga 

akan semakin besar, terutama penduduk usia 

muda yang menikah. Bagi seseorang yang telh 

menikah adanya tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Selanjutnya, ketika tingkat umur semakin tua 

maka akan masuk pada masa pension atau yang 

secara fisik sudah tidak mampu untuk bekerja. 

b) Tingkat Pendidikan 

Semakin tinggi tngkat pendidikan, maka 

akan semakin besar probablitas wanita yang 

bekerja. Hal ini dikemukan oleh Pajaman 

Simanjuntak, ia menyatakan bahwa semakin 

tinggi pendidikan maka akan menjadikan waktu 

yang dimiliki menjadi mahal dan keinginan 

untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi 

wanita yang memiliki pendidikan, mereka akan 

memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal 
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dirumah untuk mengurus anak dan rumah 

tangga. 

c) Adanya Keinginan Untuk Bekerja  

Keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam 

hal finansial menyebabkan mereka melakukan 

pekerjaan dengan memperoleh penghasilan yang 

nantinya akan digunakan untuk membiayai atau 

membeli kebutuhan yang mereka inginkan.
77

 

 

h. Peran Wanita 

Pengertian peran yang dikemukan oleh Suratman 

adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada 

pada individu sebagai status aktivitas yang mencakup 

peran domestik maupun peran publik.
78

 Menurut 

Hubies, ia menyatakan bahwa analisis alternative 

pemecahan atau pembagian peran wanita dapat dilihat 

dari perspektif dalam kaitannya dengan posisinya 

sebagai manager rumah tangga, partisipan 

pembangunan dan pekerja pencari nafkah. Jika dilihat 

dari peran wanita dalam rumah tangga, maka dapat 

digolongkan, antara lain: 

1) Peran Tradisional  

Peran ini merupakan wanita harus mengerjakan 

semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, 

memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal 

yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah 

tangga serta membimbing dan mengasuh anak tidak 

dapat diukur dengan nilai uang. Ibu merupakan 

figure yang paling menentukan dalam membentuk 

pribadi anak. Ha ini disebabkan karena anak sangat 
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terkait terhadap ibunya sejak anak masih dalam 

kandungan. 

2) Peran Transisi  

Peran wanita yang juga berperan atau terbiasa 

bekerja untuk mencari nafkah.partisipasi tenaga 

kerja wanita atau ibu disebabkan karena beberapa 

faktor, misalnya bidang pertanian, wanita 

dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang 

ada, sedangkan di bidang industri peluang bagi 

wanita untuk bekerja sebagai buruh industri, 

khususnya industri kecil yang cocok bagi wanita 

yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah 

masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak 

wanita untuk mencari nafkah. 

3) Peran Kontemporer 

Peran dimana seorang wanita hanya memiliki 

peran di luar rumah tangga atau sebagai wanita 

karir.
79

  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa peran wanita merupakan tata laku 

atau fungsi seorang wanita yang dijalankan sesuai 

kewajibannya sebagai seorang wanita secara kodrati 

maupun secara kontruksi sosial. 

 

i. Kedudukan Wanita Dalam Islam 

Pada dasarnya Allah SWT., menciptakan manusia 

baik pria maupun wanita, semata-mata ditujukan agar 

mereka mampu mendarma baktikan dirina untuk 

mengabdi kepada-Nya. Dengan demikian, Islam 

mengajarkan kepada umatnya bahwa antar wanita dan 

pria sama sekali tidak memiliki perbedaanperbedaan 

kedudukan baik kedudukan sebagai hamba Allah, 

sebagai anggota keluarga, sebagai istri, sebagai ibu 

rumah tangga, sebagai anggota masyarakat maupun 
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sebagai warga Negara. Firman Allah SWT., dalam 

surat Al-Hujarat Ayat 13. 

اَي َُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقٰنُكْم مِّْن ذََكٍر وَّاُنْ ٰثى َوَجَعْلٰنُكْم ُشُعْوباا  ٰٰ
َو َعِلْيٌم  ِو اَتْ ٰقىُكْم ِانَّ اللّٰ َل لِتَ َعاَرفُ ْوا ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللّٰ وَّقَ َباۤىِٕ

 َخِبي ْرٌ 
 “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan 

kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan 

dan supaya kamu saling kenalmengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah SWT., ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT., Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

Dalam membicarakan tentang kedudukan wanita 

dalam Islam tentu kita sudah mengetahui bahwa Islam 

adalah agama Rahmatan lil „alamin yang datang 

membawa ajaran yang menempatkan kedudukan 

perempuan lebih hormat dan dimuliakan. Didalam Al-

Qur’an tidak ditemukan tentang lebih rendahnya 

varietas perempuan kualitasnya dibandingkan dengan 

laki-laki. Didalam Al-Qur’an juga tidak ditemukan 

tentang status inferior dan parasitnya perempuan. Di 

dalam Islam tidak ada pandangan yang memvistakan 

perempuan berkenaan dengaan kualitas instrinsiknya 

atau esensial dan struktur bawaannya.
80

  

Wanita yang berperan sebagai pekerja diberbagai 

kegiatan usaha tidaklah dilarang dalam Islam. Para 

wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang usaha 

(positif) baik dalam maupun luar rumah, baik sendiri 

ataupun bersama-sama dengan orang lain, selama 

pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, 

sopan, serta dapat menjaga agamanya dan menghindari 
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dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut 

terhadap dirinya dan keluarganya. Seperti yang 

diterangkan di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 

32 : 

 

لِلرَِّجاِل َنِصْيٌب ِمَِّّا اْكَتَسبُ ْوا َولِلنَِّساِۤء َنِصْيٌب ِمَِّّا اْكَتَسْْبَ َوْس  َُلوا 
َو ِمْن َفْضِلو  ...اللّٰ

 “…(karena) bagi orang laki-laki ada bahagiaan 

daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan…” 

 

Dalam Al-Qur;an Dijelaskan bahwa “kaum laki-

laki memperoleh bagian dari hasil yang mereka 

usahakan dan kaum wanita memperoleh pula bagian 

dari hasil usaha mereka, Al-Qur‟an menegaskan bahwa 

laki-laki dan wanita sama-sama memperoleh hak 

mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka 

memperoleh upah kerja yang layak pula. 

Dengan wanita bekerja dalam Islam dapat 

memberikan sarana untuk mencukupi kehidupan 

sehari-hari dalam memperoleh harta dan hak milik 

secara halalan thayibban serta dapat menjadikan 

manusia bernilai guna dimata Allah SWT dimana 

manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan 

dunia dan dapat juga untuk diinvestasikan dan 

mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT 

untuk menutupi kebutuhan hidupnya, seperti shadaqah, 

infak dan zakat. Oleh sebab itu Islam tidak melarang 

wanita memainkan perannya yakni bekerja, selama 

pekerjaan tersebut itu membutuhkannya atau mereka 

membutuhkan pekerjaan tersebut, dan selama tidak 

mengabaikan peran-peran lain yang harus ia mainkan, 
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seperti sebagai umat manusia, sebagai anggota 

keluarga dan sebagai anggota masyarakat.
81

 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan jika wanita 

ingin bekerja, diantaranya:
82

 

1) Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib 

mentaati suaminya. 

2) Pekerjaanya tidak mengganggu kewajiban 

utamanya dalam urusan rumah, karena mengurus 

rumah tangga adalah pekerjaan wajibnya, sedang 

pekerjaan luarnya bukan kwajiban baginya, dan 

sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh 

sesuatu yang tidak wajib. 

3) Tidak ada ikhtilat dilingkungan kerjanya. 

Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang 

khusus wanita, misalnya sekolah wamita, 

perkumpulan wanita dan kursus wanita. 

4) Pekerjaannya sesuai tabi‟at wanta, misalnya 

mencari ilmu pengetahuan, menjaga pandangan, 

memakai hijab syar;I, tidak memakai wewangian, 

tidak melembutkan suaranya kepada pria yang 

bukan mahrom. 

 

j. Peran Wanita Dalam Keluarga Menurut Islam 

1) Wanita sebagai Anggota Keluarga 

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan 

fungsinya, maka wanita mempunai peranan dalam 

keluarga, sebagaimana telah dikemukakan dalam 

uraian tentang kedudukan wanita dalam Islam, 

bahwa wanita memiliki kedudukan yang mulia dan 

terhormat. Padahal zaman Jahiliyah, wanita tidak 

dihargai kehadirannya, bahkan bayi-bayi wanita 
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yang lahir disingkirkan dan tidak sedikit menjadi 

korban pembunuhan orang tua mereka sendiri. 

Setelah Islam berkembang, maka kehadiran 

wanita sebagai angoota keluarga baru, bukan lagi 

merupakan aib bagi keluarga itu, tetapi sebaliknya 

kelahirannya merupakan karunia dan rahmat yang 

diberikan Allah SWT., kepada suatu keluarga. 

Sabda Nabi Muhammad SAW: 

“Barang siapa yang mempunyai anak 

perempuan, lalu ia tidak menguburkannya hidup-

hidup, tidak menghinakannya serta tidak 

melebiihkan anak laki-laki dari padanya, niscaya 

Allah akan memasukkannya ke Syurga”. (Hadits 

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim).
83

 

 

2) Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga 

Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga 

dalam keluarga lebih banyak penekanannya pada 

usaha membina dan mewujudkan keluarga yang 

bahagia. Wanita berperan sebagai ibu yang 

melahirkan anak sebagai generasi penerus 

selanjutnya merawat, memelihara dan mengayomi 

anggota keluarga. Firman Allah dalam Surat Al-

Lukman Ayat 14: 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ََحََلْتُو اُمُّو وَ ْىناا َعٰلى َوْىٍن وَِّفَصالُو  َنا اْْلِ َوَوصَّي ْ
رُ   ِفْ َعاَمْْيِ اَِن اْشُكْر ِلْ َوِلَواِلَدْيَك ِاَِلَّ اْلَمِصي ْ

“Dan kami perintahkan kepada manusia untuk 

mentaati kedua orangtuanya, ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun”. (QS. Al-Lukman Ayat 14). 
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Dari ayat diatas, menunjukkan pentingnya 

peranan wanita selaku ibu rumah tangga. Ibu dalam 

kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan 

pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap 

anggota keluarga. Rasa aman dan kasih saying yang 

dapat diberikan oleh seorang ibu rumah tangga 

akan dapat memberi dampak positif terhadap 
perkembangan dan kesehatan fisik dan mental 

setiap anggota keluarga. Kondisi keluarga yang 

sehat semacam inilah yang diharapkan dapat 
menunjang dan mensukseskan pelaksanaan 

pembangunan. 

 

3) Wanita Sebagai Istri 

Menjalani peran sebagai seorang istri bukan 

hal yang mudah, perempuan tidak hanya 

menjalankan perannya sebagai istri seorang suami, 

tetapi lebih dari itu hendaknya wanita mampu 

menempatkan perannya pada setiap posisi dan 

situasi, ia harus siap menjadi istri, ibu dan anggota 

keluarga. 

Seorang istri dituntut untuk bisa memahami 

jalan pikiran suami, supaya terwujud titik 

pertemuan dalam pembicaraan antara suami dan 

istri, kalaupun istri tidak mampu untuk menanggapi 

persoalan suami, sekurangkurangnya ia dapat 

menjadi pendengar yang baik. Sang istri hendaknya 

menjadi orang yang bijak dalam 

mempertimbangkan suatu masalah. Bila apa yang ia 

bicarakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

suami pada saat itu, hal ini dpat menjadikan suami 

merasa jemu dan tidak aneh jika kemudian mencari 

teman bicara yang lain untuk mencurahkan 

permasalahannya. Oleh karenanya, sangatlah 

penting bagi istri untuk memahami raut wajah 

suami supaya respon yang ia berikan selalu dengan 

yang diharapkan suami. Bila kebetulan istri 
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mempunyai pendapat yang berbeda dengan suami, 

hendaknya hal demikian dapatlah ia sampaikan 

dengan penuh hikmah.
84

 

 

4) Wanita Sebagai Pendidik Anak 

Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan 

kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu 

tugas wanita yang utama adalah mendidik generasi 

baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah SWT 

untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental. 

Allah SWt melatihnya sejak seorang ibu 

mengandung seperti rasa sakit, lemah, mual, pusing 

dan lain-lain. Latihan yang terberat adalah saat 

melahirkan, seorang ibu harus mempertaruhkan 

antara hidup dan mati. Mati syahid jika sang ibu 

melahirkan dan harus berakhir dengan kematian. 

Ketika latihan berat ini bisa dilalui dengan baik, 

maka tugas berat berikutnya juga menanti karena 

bersifat fisik dan psikologis. 

Tugas yang melibatkan fisik dan psikologis ini 

tidak lain adalah tugas mendidiknya. Meskipun 

pada saat masih dalam kandungan juga sudah 

berkewajiban mendidiknya, namun tidak seberat 

setelah lahir. Mendidik anaknya setelah lahir 

membutuhkan waktu panjang, tenaga dan finansial. 

Tugas mendidik memang bukanlah tugas individu 

seorang ibu, namun perlu disadari bahwa ibu 

memiliki peran yang sangat besar. Ibu adalah guru 

pertama dan utama dirumah. Pera suami bersifat 

mengokohkan yang telah dibentuk oleh seorang 

ibu.
85
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4. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan 

dengan al-iqtishad alIslami. Al-iqtishad secara bahasa 

berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. 

Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak 

ditemukan dalam Al-Qur‟an diantaranya “Dan 

sederhanalah kamu dalam berjalan.” (QS. Luqman: 19) 

dan “Diantara mereka ada golongan yang pertengahan.” 

(QS. Al-Maidah: 66). Maksudnya, orang yang berlaku 

jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.
86

 

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial 

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat 

yang penerapanya diilhami dengan nilai-nilai Islam.
87

 

Menurut M. Umer Chapra, mendefinisikan 

Ekonomi Islam sebagai sebuah pengetahuan yang 

membntu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui 

alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang 

berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran 

Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan 

tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
88

 

Pengertian Ekonomi Islam menurut Munawar Iqbal, 

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang 

mempunyai akar dalam syari‟at Islam. Islam memandang 

wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling 

utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-

Qur‟an dal al-Hadits adalah batu ujian untuk menilai 

teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin Ekonomi 
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Islam. Dalam hal ini himpunan hadits merupakan sebuah 

buku sumber yang sangat berguna.
89

 

Abdullah Abdul Husain at-Tariq, mendefinisikan 

bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum 

Syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang 

terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, 

membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.
90

 

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr, Ekonomi 

Islam sebagai sebuah doktrin dan bukan merupakan ilmu 

pengetahuan, karena ia adalah cara yang 

direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan 

ekonomi bukan merupakan suatu penafsiran yang 

dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang 

berlaku didalamnya. Baginya, doktrin adalah suatu 

“sistem”, sementara ilmu adalah suatu “penafsiran” 

(interpretasi).
91

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku 

ekonomi manusia yang perilakuna diatur berdasarkan 

aturan agama islam dan didasari dengan tauhid 

sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun 

Islam. 

b. Landasan Ekonomi Islam 

Menurut Abdul Manan, landasan ekonomi Islam 

didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu:
92

 

1) Tauhid 

Akidah mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap cara berfikir dan bertindak, sehingga dapat 
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mengendalikan manusia agar tunduk dan patuh 

mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini 

dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa 

seluruh sumber daya yang ada dibumi adalah milik 

Allah SWT dan manusia hanya diberi amanah 

untuk memiliki, mengelola dan 

mengembangkannya. Menurut sistem ekonomi 

Islam pemilikan bukanlah penguasa mutlak (bebas 

tanpa kendali dan batas) atas sumber-sumber 

ekonomi, tetapi kemampuan untuk 

memanfaatkannya. 

Dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai 

beberapa batasan dan keadilan yang tidak boleh 

dikesampingkan oleh seorang muslim dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. 

Pemilikan manusia atas suatu benda terbatas pada 

lamanya manusia itu hidup didunia, jika manusia 

meninggal harta yang ditinggalkannya harus dibagi 

pada ahli warisnya. Sumber-sumber alam yang 

menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat 

hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau 

negara.
93

 Prinsip ini juga dikembangkan 

berdasarkan keyakinan bahwa segala aktivitas 

manusia diawasi oleh Allah SWT., termasuk 

aktivitas ekonominya kelak akan 

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. 

2) Khilafah 

Diantara nilai-nilai agung dan istimewa yang 

menjadi pusat nilai Ilahiyah dalam ekonomi Islam 

adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya 

manusia adalah wakil Allah yang ditunjuk-Nya 

dimuka bumi ini dalam mengelola barang dan 

kekayaan yang diciptakan-Nya. Konsep ini 

memperkuat karekteristik Ilahiyat dalam ekonomi 
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Islam. Seorang muslim yakinbahwa ia adalah 

makhluk Allah. Ia bekerja dimuka bumi Allah 

dengan kemampuan-kemampuan yang 

dianugrahkan Allah, dengan alat-alat yang 

dikaruniakan Allah dan sejalan dengan aturan-

aturan (sunah-sunah) yang telah dibuat oleh Allah. 

Apabila sesudah itu, seorang muslim memperoleh 

harta, maka harta itu adalah harta Allah SWT.
94

 

3) Keadilan 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah 

satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-

bedakan perlakuan terhadap makhluk- Nya secara 

dzalim. Manusia sebagai khalifah dibumi harus 

memelihara hukum allah dibumi dan menjamin 

bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan 

untuk kesejahteraan manusia, supaya semua 

mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. 

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia 

untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil 

sebagai tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi. 

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa 

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang 

lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia 

akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. 

Golongan yang satu akan mendzalimi golongan 

yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas 

manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan 

hasil yang lebih besar daripada usaha yang 

dikeluarkannya karena kerakusannya. 

Keadilan dalam hukum islam berarti pula 

keseimbangan antara kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan 

kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban 
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itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, 

keadilan merupakan nafas dalam menciptakan 

pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta 

jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi 

juga pada mereka yang membutuhkan.
95

 

 

c. Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu system 

ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu 

Tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Qur’an dan sunah 

adalah:
96

 

1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, 

sandang, papan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap 

lapisan masyarakat. 

2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. 

3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan 

meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan 

dan kekayaan dimasyarakat. 

4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk 

mematuhi nilai-nilai moral. 

5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang 

tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari 

bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena 

masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa 

meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
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pengumpulan data.
97

 Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 Pengaruh Etos Kerja terhadap Peningkatan Pendapatan 

H0 : Etos Kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Peningkatan Pendapatan   Keluarga. 

H1 : Etos Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Peningkatan Pendapatan Keluarga  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2014). 



109 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Adnasir, Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam IAIN Raden Intan 

Bandar Lampung, Volume 2 Nomor 1, (Juli 2011) 

Afriyame Manalu dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita 

Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti 

Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir 

Kabupaten Batanghari, Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis, Vol. 

XVII, No. 2. (2014) 

Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan 

Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 

Almalia, Strategi Pendidikan dan Pendapatan dalam Strategi 

Manajemen Keuangan Keluarga yang ditinjau dari Perspektif 

Islam, (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015)  

Amelinda Pratana; Ferryal Abadi. “Analisis Pengaruh Etos Kerja, 

Hubungan Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap 

Komitmen Organisasional Berdampak Pada Kinerja 

Karyawan”. Hubungan kerja. Vol. 1 no. 02 (2018) 

Apriyanti, Dini. “Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Wanita Sektor 

Informal Di Kecamatan Talang Ubi”. Jurnal Swarnabhumi : 

Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi. Vol. 5 no. 1 

(2020) 

Asri Wahyu Astuti, Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejen Kecamatan Bejen 

Kabupaten Temanggung, Fakultas Ilmu Pendidika Universitas 

Negeri Semarang, (2013) 

Aulianida, Dhea et al. “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam 

Mohammad”. Journal of Chemical Information and Modeling. 

Vol. 53 no. 9 (2019) 

Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, Kamus Lengkap Sosiologi, 

(Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008) 

Boediono. Peengantar Ilmu Ekonomi No.2, Ekonomi 

Makro.(Yogyakarta: BPPE, 1982) 



 110 

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT. 

Bumi Angkasa, 2013) 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir Untuk 

Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010) 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir Untuk 

Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010) 

Diah Ayu Kusumawati, “Peningkatan Perilaku Kerja Islami dengan 

Budaya Organisasi Islami Sebagai Variabel Moderasi”. Jurnal 

conference in Business, Accounting, and Management. Vol. 2 

No. 1 (Mei 2015) 

Dian Lestari,Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Peran 

Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak, Jurnal 

Muwazah, Vol. 8, No. 2 (2016) 

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag., Kedudukan Perempuan dalam Hukum 

Islam, Jurnal Asas Vol. 4 Nomor 1 (januari  2012) 

Efendi Feriyansah, Pengaruh Pendapatan Suami dan Pendapatan Istri 

Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di PT. Pagilaran 

Unit Kaliboja) Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015) 

Fauzia, Wanita : Aktivitas Ekonomi dan Domestik, Jurnal PWS, Vol. 

5 No. 25, (Januari 2012) 

Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta 

Bandung, tahun 2011) 

Handayani dan Ni Wayan Putu Artini, Kontribusi Pendapatan Ibu 

Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap 

Pendapatan Keluarga, Jurnal Piramida, Vol. 5 No. 1, (2009) 

Hanif, Liya Ermawati, Dian Puspita Sari, Analisis Pengaruh Budaya 

Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, Salam: 

Islamic Economics Journal Volume 1, No 1, (2020) 

Hantono Sigit dan Abuzar (Guhardja) dalam Handayani dan Ni 

Wayan Putu Artini, Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah 



 111 

Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan 

Keluarga, Jurnal Piramida, Vol. 5 No. 1, (2009) 

Hartoyo, Bakti D.K,Sarwoko, Karakteristik Industri Kecil Kerajinan 

Kayu Di Kotamadya Bandar Lampung, Jurnal Penelitian 

Pengembangan Wilayah Lahan Kering, (1993). 

Hendrie Anto, Pengantar Ekonometrika Mikro Islam, (Yogyakarta: 

Ekonisia Kampus FEUII) 

Heni, Noviarita. Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Muslim Di 

Provinsi Lampung, Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis, 

(2018) 

Hubies, dkk, Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing 

Organisasi, (Jakarta: Gramedia, 2014) 

Husein syahatah, pokok-pokok pemikiran akuntansi islam, (Jakarta: 

Akbar Media Eka Sarana, 2001) 

Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, (Cetakan Kedua, Jakarta: 

Kencana, tahun 2012) 

Kamal An-Nu‟aimi, Psikologi Suami Istri, (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2000) 

Kusnan, Akhmad, Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja dan 

Disiplin Kerja Dalam Menentukan Efektivitas Kinerja 

Organisasi di Garnisun Tetap III Surabaya, Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. (2004) 

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 

Lamazi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Pekerja 

Wanita Pedesaan Di Sumatera Selatan”. Jurnal Ecoment 

Global. Vol. 3 no. 2 (2018) 

M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015) 

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange (Islam dan 

Tantangan Ekonomi), (penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki 

Amar), cet. Ke-1, 1999. 



 112 

Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, 

(Jakarta: Kencana, 2012) 

Murthada Muthakari, Filsafat Perempuan Dalam Islam, (Yogyakarta: 

Rusyan Fikri Institut, 2014) 

Musa Asy’arie, Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, 

(Yogyakarta: LESFI 1997) 

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2010)  

Nina Darayani dkk, Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani 

Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Jurnal Societa, 

Vol. IV, No. 2, (Desember 2015) 

Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 

Raharjo (Guhardja) dalam Handayani dan Ni Wayan Putu Artini, 

Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan 

Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga, Jurnal Piramida, Vol. 

5 No. 1, (2009) 

Rizki Herdian Zenda, Suparno, Peranan Sektor Industri Terhadap 

Penyerapan tenaga Kerja di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Vol 2, No 1, (1 Maret 2017) 

S. Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif 

Pembangunan, (Jakarta: Rajawali Pers,2012) 

Sabariman, Hoiril. “Perempuan Pekerja (Status dan Peran Pekerja 

Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia)”. Jurnal Analisa 

Sosiologi. Vol. 8 no. 2 (2019). 

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2008) 

Salamun. Dkk. Persepsi Etos Kerja Kaitannya Dengan Nilai Budaya 

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogjakarta: Eka 

Putra. 1995) 



 113 

Sinamo, Jansen.. 8 Etos kerja profesional navigator anda menuju 

sukses. (Jakarta: Grafika Mardi Yuana. 2005) 

Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan 

Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003) Stevin M.E. 

Tumbage, dkk, Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude 

Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud, (E-Journal “Acta 

Diurna” Volume VI, No. 2), (2017) 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta Bandung, tahun 2011) 

Sukidin, “Peran Buruh Perempuan Pada Home Industry Kerupuk 

(Studi Kasus Pada Buruh Perempuan Di Desa Mangli 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”. Jurnal 

Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Vol. 12 No. 2 (2018) 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research II. (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbitan Fakultas. Psikologi UGM 1986) 

T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, edisi 5 (Yogyakarta : 

Kanisius, 2008) 

Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, tahun 2012) 

Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema 

Insani Pers, 2002) 

Tri Kuntari Devira, A.T. Hutajulu, H Hasman Hasyim, Peranan 

Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip 

Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di 

Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, (Journal On Social 

Economic Of Agriculture And Agribusiness Vol 3, No 2), 2 

Februari 2014 

Tulus Suryanto,Ghina ulfa Saefurrahman, Ronia Eka wulandari 

siregar, Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Pengolahan, 

Salam: Islamic Economics Journal Volume 1, No 1 2020 



 114 

Wantini dan Kurniati, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen di Pt Ameya 

Living Style Indonesia, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 

Vol.III, No.1), Juni tahun 2013 

Winda Roselina Effendi, Hak Asasi Manusia: Studi Hak-hak Buruh di 

Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in 

Indonesia, (Jurnal Dimensi Vol. 6 No. 1), Januari 2017,  

Yusafrida Rasyidin, Peranan wanita Pencari Nafkah Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah, (Pusat Penelitian dan 

Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung), 2015,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COVER, DLL.pdf (p.1-21)
	ISI.pdf (p.22-163)

