
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era persaingan global dewasa ini dengan adanya kompetisi 

antar individu bukan antar organisasi atau perusahaan yang semakin terbuka luas 

tentu tidak hanya mengandalkan otak atau pikiran semata. Kita dituntut untuk 

mengembangkan etos kerja yang bukan hanya rajin, gigih, setia, tetapi senantiasa 

menyeimbangkan nilai-nilai mulia yang bersumber dari hati nurani. Manusia 

memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia yang dapat 

menguasai segala yang diinginkannya, manusia hanya dapat mencapai sebahagian 

yang dihajatkannya. Untuk itu Allah swt., memberikan inspirasi (ilham) kepada 

manusia untuk mengadakan pertukaran dan perdagangan. Hal tersebut 

memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Veitzal, 2017). 

Etos kerja biasanya berkaitan dengan seseorang yang melakukan 

pekerjaan. Pada hal ini kita akan membicarakan suatu pekerjaan yang dilakukan 

dengan etos kerja yang luar biasa, yaitu etos kerja yang dimiliki oleh seorang 

perempuan dalam hal membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

Partisipasi wanita dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kesejahteraan keluarga khususnya dibidang ekonomi. Angka wanita 

pekerja di Indonesia maupun dinegara lainnya akan terus meningkat. karena 

beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita dan 

kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita dapat menghendel masalah 

keluarga dan masalah kerja sekaligus, meningkatnya partisispasi kerja tersebut 

bukan hanya mempengaruhi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi 
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kesejahteraan perempuan dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang bekerja 

akan menambah penghasilan keluarga maka secara otomatis akan menambah 

penghasilan keluarga, yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi 

dan kesehatan seluruh anggota keluarga (Lib.unnes.ac.id, diakses pada tanggal 25 

November 2019). 

Lapangan pekerjaan yang terbatas khususnya bagi masyarakat yang 

keterampilannya terbatas, kemapuannya sedikit, dan pendidikan yang rendah 

membuat para perempuan khususnya keluarga dengan ekonomi menengah 

kebawah tidak terlalu memperdulikan pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan. 

Aspirasi perempuan mereka wujudkan dengan mereka bekerja, dengan mereka 

bekerja maka secara otomatis memberikan dua peran pada perempuan, terutama 

perempuan yang tinggal di Desa meraka memiliki peranan yang penting di dalam 

perekonomian keluarga, mereka justru bersemangat dan gigih dalam bekerja 

untuk menopang ekonomi keluarga. 

Perempuan yang bekerja diluar rumah merupakan bentuk pencapaian 

perekonomian keluarga yang masih kurang. Keterlibatan perempuan dalam sistem 

ekonomi keluarga akan semakin terlihat lebih jelas dalam berbagai bidang 

pekerjaan yang digelutinya termasuk pembagian kerja dalam sistem ekonomi 

keluarga memperlihatkan hal yang semakin tegas. 

Al-Qur’an sebagai rujukan prinsip dasar umat islam menunjukan bahwa 

kedudukan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan antara keduanya. Dalam 

perbuatan siapa saja yang melakukan amal perbuatan akan mendapat ganjaran 

yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga dalam Islam hukum 

wanita bekerja adalah mubah (diperbolehkan). Seperti firman Allah swt., dalam 

Q.S. An-Nisa/4 : 32  
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Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, 
(karena) bagi orang laki-laki dan bahagian dari pada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanitapun ada bahagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karinianya. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. 

Bekerja atau mencari rezeki dalam Islam merupakan suatu keharusan yang 

dibebankan kepada setiap mukallaf, bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi 

seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Karena untuk mencapai 

kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, manusia haruslah rajin dalam bekerja dan 

sungguh-sungguh dalam bekerja agar mencapai cita-cita yang didambakan. 

Bekerja dalam Islam juga bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi 

juga untuk memelihara harga diri, martabat kemanusiaan yang seharusya yang 

dijunjung tinggi. Oleh karenanya bekerja dalam Islam menempati posisi yang 

mulia. 

Pasar Rakyat Baruga kota Kendari merupakan sentral bagi pedagang, baik 

itu pedagang sayur mayur maupun pedagang lainnya. Umumnya pasar Baruga 

merupakan pasar yang menjual bahan pokok rumah tangga dan sentral bagi sayur 

mayur yang berasal dari berbagai daerah baik yang berada di Sulawesi Tenggara 

maupun daerah lainnya. Pasar Baruga juga merupakan sentral bagi pedagang 

sayur keliling untuk membeli sayuran dan kemudian untuk dijualnya kembali. 

Dengan banyaknya pedagang sayur keliling yang berdatangan ke pasar Baruga 

untuk membeli sayur terdapat sebaagian bahkan bisa dikatakan lebih banyak 



4 
 

pedagang sayur wanita dari pada pedagang sayur laki-laki yang berasal dari 

berbagai desa yang ada di sekitar pasar maupun desa yang jauh dari pasar 

tersebut. Berjualan sayur keliling dengan mengendarai sepeda motor dengan 

berbagai risiko yang akan terjadi lazimnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Jumlah 

perempuan pedagang sayur keliling yang ada dipasar rakyat Baruga sebanyak 50 

orang, dari jumlah tersebut peneliti mengambil informan sebanyak 11 orang dan 2 

orang karyawan pasar. Perempuan pedagang sayur keliling yang ada di pasar 

Rakyat Baruga terdiri dari beberapa etnis yaitu Tolaki, Bugis, Jawa, Sunda dan 

Muna. Pada penelitian ini, terbagi menjadi dua waktu penelitian yaitu sore dan 

pagi hari. Para pedagang perempuan banyak berasal dari kecamatan Konda, 

kecamatan Landono, kecamatan Mowila, kecamatan Angata dan desa 

Sindangkasih. Jangkauan wilayah menjual yaitu kecamatan Ranomeeto, 

Ambaipua, desa Sindangkasih Kecamatan Landono hingga Kecamatan Angata, 

untuk Wilayah kota antara alain yaitu Baruga, Lepo-lepo, Wua-wua, Andonouhu 

hingga Puuwatu. 

Pekerjaan sebagai penjual sayur keliling dirasa cukup berat untuk 

sebahagaian orang apalagi pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh seorang 

perempuan, dengan waktu berangkat sore hari ataupun dini hari untuk mengambil 

sayur dipasar untuk dijualnya kembali secara keliling. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap para perempuan penjual sayur 

keliling yang ada di pasar Rakyat Baruga dengan judul penelitian “Etos Kerja 

Perempuan Pedagang Sayur Keliling Di Tinjau Dalam Prespektif Ekonomi 

Islam. (Studi Kasus di Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari). 
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1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada etos kerja yang diterapkan oleh  

perempuan pedagang sayur keliling serta dampak etos kerja terhadap ekonomi 

keluarga pedagang sayur keliling yang ada dipasar rakyat Baruga Kota Kendari 

dengan ruang lingkup penelitian berdasarkan pada prespektif ekonomi Islam. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana fakta objektif perempuan pedagang sayur keliling di Pasar 

Rakyat Baruga Kota Kendari? 

2. Bagaimana dampak etos kerja yang dimiliki oleh perempuan pedagang 

sayur keliling terhadap perekonomian keluarga? 

3. Bagaimana prinsip etos kerja syariah yang dapat dipetakan dari perempuan 

pedagang sayur keliling di pasar Baruga ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui fakta objektif perempuan pedagang sayur keliling di Pasar 

Rakyat Baruga Kota Kendari terhadap etos kerja. 

2. Mengetahui dampak etos kerja yang dimiliki oleh perempuan pedagang 

sayur keliling terhadap perekonomian keluarga. 

3. Mengetahui prinsip etos kerja syariah yang dapat dipetakan dari 

perempuan pedagang sayur keliling 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan kosep gender khususnya yang berkaitan dengan etos kerja 

perempuan dan ekonomi keluarga. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang etos kerja yang 

dimiliki oleh perempuan dalam meningkatkan perekonomian keuarga. 

b. Bagi pedagang sayur keliling 

Bagi perempuan yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling 

memperoleh pengetahuan bahwa apa yang dikerjakannya sangatlah mulia 

demi membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta mampu 

membantu dalam memenuhi ekonomi dalam keluarga. 

1.6 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan, 

penulis merasa perlu menjelaskan maksud variabel dalam judul penelitian sebagai 

berikut: 

1. Etos Kerja 

Etos kerja adalah sebagai sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan 

kerja, ciri-ciri atau sifat-sifat mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu 

kelompok manusia atau suatu bangsa. Adapun makna lain dari etos kerja sebagai 

sifat watak dan kualitas kehidupan batin manusia, moral dan gaya estetik serta  
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suasana batin mereka. Etos kerja adalah pancaran dari sikap hidup manusia yang 

mendasar terhadap kerja (Azhari, 2014). 

Etos kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana 

semangat, sikap, pandangan hidup serta keyakinan seseorang terhadap kerja 

2. Perempuan Pedagang Sayur Keliling  

Pedagang sayur keliling merupakan salah satu pekerjaan yang penting 

dalam mengurangi pengangguran. Pedagang sayur kelilig merupakan salah satu 

usaha modal kecil yang ada disetiap wilayah masyarakat dan mampu memberikan 

penghidupan untuk dirinya dan juga beserta keluarganya. Dalam penelitian ini, 

perempuan pedagang sayur keliling yang dimaksud yaitu pedagang sayur 

perempuan yang membeli dagangan atau sayuran di pasar Rakyat Baruga dan 

kemudian dijualnya kembali dengan cara berkeliling. 

3. Pedagang  

Secara etimologi pedagang adalah orang yang berdagang atau bisa disebut 

juga dengan saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, 

memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk 

memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan 

atau kegiatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.  

 


