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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis setelah melakukan penelitian lapangan dan

pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Karyawan yang bekerja adalah wanita dan hampir seluruh dari karyawan

tersebut yaitu para ibu rumah tangga dengan tujuan bekerja mencari

nafkah sebagai karyawan Butik Nuo Lambra di Bandar Lampung,

memiliki peran dan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan

keluarganya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik

sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan tersier seperti pendidikan

bagi anak-anak, kesehatan keluarga dan hal-hal mendesak atau tak

terduga lainnya. Perempuan yang bekerja sebagai  karyawan di Butik

Nuo Lambra ini dapat meningkatkan pendapatan keluarganya, sehingga

sebelum wanita bekerja penghasilan keluarga mereka pas-pasan dan

kurang cukup  dimana penghasilan suami mereka kurang lebih hanya

sebesar Rp.1.000.000 - Rp. 1.700.000., dengan demikian dengan

ditambahnya penghasilan wanita yang bekerja ini yaitu dengan upah/gaji

sebesar Rp. 1.000.000 dapat meringankan banyaknya pengeluaran yang

harus dikeluarkan keluarga,
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2. Bekerjanya istri atau ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh

diperbolehkan didalam Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dan syarat yang diterapkan oleh Islam, yaitu dengan izin suami

dan pekerjaannya halal sehingga dapat membawa kemashlahatan untuk

keluarganya, karena dalam Islam kerja sebagai unsur produksi yang

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. Tugas serta tanggung jawab

wanita dalam bidang ekonomi adalah mengatur anggaran biaya yang

dibutuhkan bagi kehidupan rumah tangga dengan hemat dan ekonomis

serta untuk menambah  penghasilan suami ataupun keluarga yang tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan sisa

dari penghasilan mereka dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti

untuk menabung, sumbangan zakat maupun sedekah. Dengan adanya

peran dan dampak positif perempuan bekerja, terdapat pula dampak

negatif yang ditimbulkan dari wanita bekerja yaitu kurangnya pengaturan

rumah tangga dan interaksi di dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada karyawan di Butik Nuo Lambra agar dapat

mewujudkan adanya peningkatan pendapatan keluarga bukan hanya
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memandang pada aspek ekonomi dalam arti kebutuhan material semata,

melainkan perlu diperhatikan aspek spiritual, sehingga dapat menikmati

kesejateraan hidup rumah tangga di dunia dan mendapatkan

keberuntungan atau kebahagiaan hidup diakhirat kelak.

2. Jika di Bandar lampung yg memunyai usaha seperti UMKM Butik Nuo Lambra

maka akan meminmilisir tingkat kesulitan dalam perekonomian keluarga dan

akan membantu juga mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti tersier dan

sekunder.

3. Kepada pemerintah diharapkan agar lebih mengoptimalkan kesejahteraan

kaum buruh dalam perekonomian rendah, terlebih lagi pada wanita single

parent khususnya di Bandar lampung dalam rangka mempertahankan

kehidupan mereka dan memberikan edukasi pada masyarakat agar

masyarakat dapat mengimplementasikan ekonomi Islam sesuai dengan

syari’at Islam.


