
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Membahas mengenai etos kerja perempuan pedagang sayur keliling yang 

ada di pasar Rakyat Baruga Kota Kendari, berikut merupakan penelitian relevan 

yang membahas mengenai etos kerja perempuan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Daryanti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Etos Kerja Perempuan 

Pekerja Kebun Buruh Harian Lepas (BHL) DI Desa sari Galuh dalam 

Prespektif Ekonomi Islam. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa etos 

kerja yang dimiliki oleh perempuan pekerja buruh harian lepas sudah cukup 

tinggi. Hal ini ditandai dengan mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik, dan mereka datang tepat waktu sesuai dengan bagian yang dibagikan. 

Persamaannya yaitu sama-sama membahasa tentang etos kerja perempuan.  

Perbedaanya pada fokus penelitian, Daryanti membahasa bagaimana etos kerja 

yang dilakukan oleh perempuan buruh harian lepas. Adapun penelitian yang 

peneliti lakukan terfokuskan pada etos kerja yang ditrapkan oleh perempuan 

pedagang sayur keliling serta dampak etos kerja terhadap ekonomi keluarga  

(Daryanti, 2015). 

2. Siti Nur Elisa (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Etos Kerja Dan 

Kontribusi Ekonomi Perempuan Penambang Pasir Di Kaligarang Semarang. 

Dalam penelitiannya ini menyimpulkan bahwa etos kerja yang dimiliki oleh 

perempuan penambang pasir di Kalijagrang Semarang adalah semangat kerja 

yang keras hal ini ditunjukan dari mereka bekerja berendam berjam-jam.
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di dalam air untuk menambang pasir, mengangkut hasil menambang pasir  naik 

keatas daratan dan bahkan yang mereka lakukan bukan pekerjaan yang wajar 

untuk dikerjakan oleh perempuan membantu memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga. Persamaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data yang digunakan. 

Perbedaannya pada fokus penelitiannya skripsi Siti Nur Elisa terletak pada 

analisis kontribusi ekonomi perempuan penambang pasir di Kaligarang 

Semarang. Adapun penelitian yang peneliti lakukan terfokuskan pada etos 

kerja yang diterapkan oleh perempuan pedagang sayur keliling serta dampak 

etos kerja terhadap   ekonomi keluarga (Siti, 2015). 

3. Richy Kurnia Putra (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Etos Kerja 

Perempuan Madura Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi 

Deskriptif Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember). Dalam 

penelitiannya menyimpulkan analisa yamg diperoleh bahwa masyarakat Desa 

Lengkong khususnya perempuan ikut bekerja, wanita yang bekerja ini 

berorientasi untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang etos kerja perempuan 

Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya skripsi Richi Kurnia Putra 

terletak pada analisis dan pola etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat 

Madura di desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari. Adapun penelitian yang 

peneliti lakukan terfokuskan pada etos kerja yang diterapkan oleh perempuan 

pedagang sayur keliling serta dampak  etos kerja terhadap ekonomi keluarga 

(Richi,2017). 
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4. Skripsi Ratna Ulfia Ambar Sari (2011) yang berjudul Etos Kerja Pengrajin 

Monel di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa etos kerja pengrajin monel di Desa Kriyan 

pada dasarnya di pengaruhi oleh keinginan mereka untuk mendapat gelar haji 

agar setatus sosial mereka sejajar dengan pegawai pemerintah atau kelas atas 

dalam masyarakat jawa. kerja yang dimilikinya. Persamaannya terletak pada 

metode pelitian yag digunakan yaitu penelitian kualitatif serta teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada fokus 

penelitiannya, skripsi  Ratna Ulfia Ambar Sari terfokuskan pada mengungkap 

etos kerja pengrajin monel dan memperkirakan kelangsungan usaha kerajinan 

monel. Adapun penelitian yang peneliti lakukan terfokuskan pada etos kerja 

yang diterapkan oleh perempuan pedagang sayur keliling serta dampak etos 

kerja terhadap ekonomi keluarga (Ratna, 2011). 

5. Skripsi Taufiqurrahman (2018) yang berjudul Etos Kerja Pedagang Pasar 

Subuh Kota Palangkaraya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Keluarga. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa etos kerja pedagang di 

pasar subuh dapat dikatakan baik, dorongan dan semangat dalam bekerja untuk 

mencari uang demi memenuhi kebutuhaan hidup namun kesejahteraan 

pedagang dipasar subuh belum dapat dikatakan baik hal ini dikarenakan 

pendapatan yang dihasilkan belum dapat mensejahterakan pedagang. Serta 

metode penelitian yang digunakan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas 

tentang etos kerja pedagang Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, pada 

penelitian Taufiqurrahman menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 
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sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Etos Kerja 

Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap 

kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja 

dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos 

dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang 

diyakininya (Toto, 2002). 

Menurut Sinamo mendefenisikan etos kerja adalah seperangkat perilaku 

kerja positif yang berakar pada kerja sama yang kental, keyakinan yang 

fundamental, disertai komitmen yang total pada pradigma kerja yang integral. 

Definisi lain menurut Mathis dan Jackson etos kerja adalah totalitas kepribadian 

dirinya serta cara untuk mengekspresikan, memandang, meyakini, dan 

memberikan makna pada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan 

meraih amal yang optimal  (Reinald, 2015). 

Menurut Nurcholis Majid (Azhari, 2014) etos yang berasal dari bahasa 

Yunani mengandung watak atau karakter. Dengan kata lain, etos adalah karakter 

dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus 

tentang seorang individu atau kelompok manusia. Dari  kata etos terambil pula 

perkataan “etika” yang merujuk pada makna “akhlak” atau akhlaki, yaitu kualitas 

esensial seseorang atau kelompok manusia termasuk suatu bangsa. Jika dikaitkan 

dengan kerja, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan 

kerja, ciri-ciri atau sifat-sifat mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu 
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kelompok manusia atau suatu bangsa. Dapat juga dikatakan, etos kerja sebagai 

bagian dari tata nilai individualnya. Etos kerja suatu bangsa sama maknanya 

dengan bagian tata nilai suatu bangsa. Ada juga makna lain dari etos kerja sebagai 

sifat, watak, dan kualitas  kehidupan batin manusia, moral dan gaya estetik serta 

suasana batin mereka. Etos kerja adalah pancaran dari sikap hidup manusia yang 

mendasar terhadap kerja. 

Teori dari toto Tasmara yang membahas arti dan makna kerja, jihad atau 

tauhid sebagai etos kerja, ciri-ciri etos kerja dan hal-hal yang menghambat etos 

kerja itu sendiri. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus menjadi salah satu identitas 

manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip iman dan tauhid bukan 

saja menunjukan fitrah seseorang muslim tetapi sekaligus meninggikan martabat 

dirinya sebagai hamba Allah (Toto, 1995). 

Etos kerja hadir sebagai kekuatan batin yang membuat seseorang tahan 

banting, tak kenal lelah dan senantiasa bekerja keras. Terbentuknya etos kerja 

dalam diri seseorang dikarenakan adanya keyakinan dan motivasi yang 

mendorongnya. Etos kerja yang dimiliki oleh seseorang dengan yang lainnya 

tentu berbeda, etos kerja dalam Islam terbentuk oleh adanya motivasi yang timbul 

dan yang timbul dari sistem keimanan atau kaidah Islam, yang artinya bahwa 

kerja dalam Islam bersumber dari wahyu.  

Menurut Tasmara 2002, etos kerja Islam adalah suatu upaya yang 

sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang 

memundurkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat 
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yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa 

hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. 

Etos kerja Islami memberikan pandangan dalam bekerja keras sebagai 

sebuah kewajiban. Usaha yang cukup haruslah menjadi bagian dari kerja yang 

dilakukan oleh seseorang yang terlihat sebagai kewajiban individu yang cakap. 

Dengan kata lain etos kerja Islami adalah menjalankan kehidupan ini secara giat, 

dengan mengarahkan kepada yang lebih baik  (Bagus, 2015). 

Islam sangat mendorong orang-orang mukmin untuk bekerja keras, karena 

pada hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan kesempatan yang tidak akan 

pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang 

lain.  

Islam mencela orang yang mampu untuk bekerja dan memiliki badan yang 

sehat tetapi tidak mau brusaha keras. Seorang muslim harus dapat memanfaatkan 

karunia yang diberikan Allah swt yang berupa kemampuan dan kekuatan diri 

untuk bekal hidup layak di dunia akhirat. Etos kerja yang tinggi merupakan 

ceriminan diri seorang muslim.  

Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah masyarakat secara 

layak sebagai manusia, paling tidak ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa 

sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya atau 

membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Artinya, bagi setiap orang 

harus teredia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya, sehingga ia dapat 

melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah sebagai tugas lainnya. 

Untuk mewujudkan hal itu, Islam mengajarkan setiap orang dituntut untuk bekerja 

atau berusaha. Kerja atau berusaha merupakan senjata utama untuk memerangi 
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kemiskinan dan juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghsilan dan 

unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai Khalifah seizin 

Allah. Ajaran Islam, menyingkirkan semua faktor penghalang yang menghambat 

seseorang untuk bekerja dan berusaha di muka bumi. Banyak ajaran Islam yang 

secara idealis memotivasi seseorang seringkali menjadi kontra produktif dalam 

pengamalannya. Ajaran tawakal yang seringkali sebagai sikap pasrah tidaklah 

berarti meninggalkan kerja dan usaha yang merupakan sarana untuk memperoleh 

rezeki, seperti halnya yang dapat dilihat pada hadis dibawah ini: 

ٌُْم ْبُن ُمْوَسى أَ  ْخبََرنَا ِعٌَسى ْبُن ٌُْونَُس َعْن ثَْوٍرَعْن َخِلِد ْبُن َمْعدَاَن َعْن الِمْقدَاِم َحدَثَنَا اِْبَراِه

ًٌْرا ِمْن أَْن  ٌِْه َوَسلََّم قََل َما أَْكَل أََحدٌ َطعَاًما قَُط َخ ًَ هللاُ َعْنهُ َعْن َرُسول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرِض

ًَّ هللاِ  ٌِْه السَّك م َكاَن ٌَأُْكُل ِمْن َعَمِل ٌَدِ ٌَأُْكَل ِمْن َعَمل ٌَِدِه َوإِنَّ نَبِ .ياخرجو انبخار دَاُودَ َعلَ  

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa, telah mengabarkan 

kepada kami  Isa ibn Yunus dari Tsaurin dari Khalid ibn Ma’dah dari 

Mikdam ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda: tidak seorangpun yang 

memakan satu makananpun yang lebih baik dari apa yang ia makan dari 

hasil kerja tangannya dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil 

kerja tangannya.(H.R Bukhari) 

Hadis diatas menganjurkan orang untuk bekerja, bahkan harus 

meningglkan tempat tinggal pada pagi hari untuk mencari nafkah, bukan 

sebaliknya pasrah berdiam diri menunggu tersedianya kebutuhan hidup (Abu 

Abdullah, 1994). 

Untuk menekankan perintah agar kita semua menggunakan kesempatan 

hidup ini dengan giat bekerja dan beramal, Allah swt., menegaskan bahwa tidak 

ada satu amal atau satu pekerjaanpun yang terlewatkan untuk mendapatkan 

imbalan di hari akhir nanti, karena semua amal dan pekerjaan kita akan disaksikan  
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Menurut  Cak Nur dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban, etos 

kerja Islam itu dibentuk oleh tiga kata kunci yaitu niat, ihsan, dan itqan. Melalui 

niat, umat Islam menyadari bahwa kerja yang dilakukannya bukanlah sebatas 

duniawi. Tetapi memiliki niat transendental kepada Allah swt., oleh sebab itu, niat 

kerja yang dilakukan dalam jiwa haruslah semata-mata karena mencari ridha 

Allah swt. Kerja yang diniatkan karena Allah swt., memiliki efek yang tidak saja 

hanya duniawi tetapi juga bersentuhan dengan nilai ukhrawi. Kerja menjadi setara 

bahkan lebih dari ibadah-ibadah mahdah lainnya. Dalam prespektif yang lebih 

luas, kerja yang didasari niat yang ikhlas menjadi jihad bagi sang pekerja. 

Berikutnya adalah konsep ihsan  yang secara sederhana kerap 

diterjemahkan dengan baik. Makna hakikinya adalah melakukan suatu kebaikan 

secara optimal. Setiap umat Islam harus berkomitmen untuk melakukan tugasnya 

dengan mengerahkan kemampuan maksimalnya guna mendapatkan hasil yang 

optimal. Tidak ada kerja yang dilakukan dengan setengah hati, asal-asalan 

sehingga hasil dari kerja itu tidak optimal. Keinginan untuk mempersembahkan 

hasil terbaik pada gilirannya membentuk etos kerja mulia, bersunggh-sungguh, 

seruis, teliti, rapi, indah, tertib dan sesuai satu dengan yang lain dan bagian-

bagiannya. Apa yang disebut terahkhir ini dalam agama disebut dengan itqan. 

Adapun pekerjaan yang paling baik dalam Islam dapat dijelaskan dalam 

hadits berikut: 

ُجِم بِيَِدِه َعْه ِرفَاَعةَ  ْبِه َرا فِعٍ أَنَّ اننَّبِيَّ َصمَّ هللاُ َعهَْيِو َوَسهََّم ُسِءَل أَيُّ اْنَكْسِب أَْطيَُب؟ َعَمُم انرَّ

 َوُكمُّ بَْيعٍ َمْبُرْوٍر. رواىانبزروصححو انحكم
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Artinya: 

”Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi saw.,ditanya apa mata pencaharian 

yang aling baik? Nabi menjawab, seseorang bekerja dengan tangannnya dan 

tiap-tiap jual beli yang bersih.” (Diriwayatkan oleh Bazzar dan di sahkan 

Oleh Hakim) 

Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku 

tangan saja atau berdoa mengharapkan rezki datang dari langit tanpa 

mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu 

mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah swt., dan 

tidak mau berdoa kepada-Nya  (Rahmat, 2000). 

Umat Islam sangat dianjurkan untuk bekerja keras, sehingga akan 

menghindarkan seseorang dari meminta-minta. Banyak aktivitas yang bermanfaat 

bagi kehidupan seorang mukmin salah satunya yaitu dengan bekerja mencari rezki 

yang halal. Ketika seseorang telah diberikan kecukupan dan kelebihan dalam 

hidupnya Allah memerintahkan agar dapat selalu bersyukur dan kuat dalam 

mendapatkan pujian, agar pujian yang di berikan oleh orang lain kepada kita tidak 

menjadikan kita seseorang yang kufur nikmat.  

1. Indikasi atau Indikator Etos Kerja 

Menurut Mydral dalam Suseno, adapun indikasi-indikasi orang atau 

sekelompok masyarakat yang beretos kerja tinggi yaitu sebagai berikut: 

1) Efisien 

2) Rajin 

3) Disiplin dan tepat waktu 

4) Jujur dan teliti 

5) Rasional dalam mengambil tindakan dan keputusan 
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6) Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 

7) Tulus dan percaya diri 

8) Mampu bekerja sama dan, 

9) Mempunyai visi jauh kedepan 

10) Kecepatan dalam menggunakan kesempatan 

Kusnan (2004), dalam tulisannya menyimpulkan bahwa etos kerja 

mencerminkan suatu sikap yang memiliki dua alternatif yaitu positif dan negatif. 

Suatu individu atau kelompok masyarakat dapat dikatakan memiliki etos kerja 

yang tinggi apabila menunjukan tanda-tanda sebagai berikut: 

1. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia. 

2. Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai sesuatu hal yang amat 

luhur bagi eksistensi manusia. 

3. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan 

manusia. 

4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan 

sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. 

5. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. 

2. Aspek-aspek Etos Kerja 

Tasmara (2002) mendefinisikan etos kerja kedalam empat aspek antara lain yaitu: 

a) Menghargai waktu 

Etos kerja yang tinggi ditandai dengan sikap menghargai waktu. 

Dalam hal ini waktu dipandang sebagai hal yang sangat bermakna sekaligus 

berkaitan dengan produktivitasnya. Salah satu esensi dan hakikat etos kerja 

adalah cara seseorang menghayati, memahami dan merasakan betapa 
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berharganya waktu. Setiap manusia memiliki waktu dalam menjalankan 

aktifitas kehidupannya yaitu 24 jam sehari. Namun bagaimana memanfaatkan 

waktu tersebutlah yang berbeda-beda ada orang yang memenfaatkannya 

secara produktif dan ada pula yang sebaliknya. Seorang muslim memiliki 

ketergantungan mengatur waktu agar memberikan manfaat. Manusia bisa 

memanfaatkan waktu agar tidak terbuang dengan sia-sia. Seseorang akan 

gelisah pada saat waktunya tidak bisa dimanfaatkan dan terlewatkan begitu 

saja. Alqur’an menunjukan pada umat islam untuk memperhatikan kehidupan 

hari esok. Dengan etos kerja maka manusia menyadari bahwa kehadirannya 

didunia tidak sekedar”being” tetapi munculnya motivasi dalam hidup agar 

mencapai nilai pada “become” serta memperoleh makna dihadapan Allah 

swt., sehingga menjadi sebaik-baik umat. 

Merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan datang merupakan 

langkah-langkah mempengaruhi pengaturan waktu. Apabila perencanaan 

pekerjaan belum dibuat dengan teliti, tidak ada yang dapat dijadikan panduan 

untuk menentukan bahwa usaha yang dijalankan adalah selaras dengan 

sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pengurusan kegiatan yang hendak 

dibuat seseorang itu dapat menghemat waktu dalam bekerjanya  (Su’ud, 

2007:132) 

b) Tangguh dan pantang menyerah 

Individu yang mempunyai etos kerja yang tinggi cenderung suka 

bekerja keras, ulet dan pantang menyerah dalam setiap menghadapi 

tantangan maupun dalam sebuah tekanan. Sikap kuat, ulet dan pantang 

menyerah merupakan harta yang besar dalam menghadapi tantangan 
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hidup. Islam mengajarkan pada manusia bahwa hidup ini adalah pilihan, 

dan sikap untuk untuk menghadapkan diri kemasa depan yang penuh 

tantangan dan resiko. Kualitas muslim diuji apakah dirinya termasuk tipe 

manusia yang mau mengambil risiko (risk taker) atau justru terjebak 

dalam kenikmatmatan yang semu. Umat muslim memiliki jiwa 

masyarakat, dan kemudahan menerima realitas. Dorongan spiritualitas 

menajamkan jiwa untuk ulet dan tidak mudah menyerah serta putus asa. 

c) Penyesuaian diri 

Etos kerja ditandai dengan kemampuan untuk melakukan 

penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja maupun dengan 

atasan atau bawahan tanpa menimbulkan permasalahan individu maupun 

masalah bagi lingkungannya. 

d) Keinginan untuk mandiri 

Etos kerja ditandai dengan upaya individu untuk berusaha 

mengaktualisasikan seluruh kemampuannya dan berusaha memperoleh 

hasil dari usahanya sendiri tanpa menunjukan ketergantungan pada pihak 

lain. 

3. Ciri-ciri Etos Kerja Islami 

Menurut Toto Tasmara ciri-ciri etos kerja Islami yaitu sebagai berikut: 

a. Mereka kecanduan terhadap waktu 

b. Memiliki moralitas yang bersih (ikhlas) 

c. Memiliki kejujuran 

d. Memiliki komitmen 

e. Istiqomah kuat pendirian 
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f. Berorientasi kemasa depan 

g. Memiliki jiwa wiraswasta 

h. Keinginan untuk mandiri 

i. Hidup berhemat dan efisien, serta 

j. Tangguh dan pantang menyerah 

4. Konsep Nilai-nilai Etos Kerja 

a. Nilai Tauhid 

Memahami nilai tauhid akan menampakan jiwa mandiri dari setiap 

pribadi muslim, betapa Allah menginginkan derajat kemanusiaannya yang 

tidak akan menghinakan dirinya dihadapan makhluk kecuali sang khalik. 

Semangat tauhid ini pula yang menjadi tempat berangkatnya kesadaran bekerja 

bagi setiap pribadi muslim, dalam bekerja akan tampak kesungguhannya 

karena dia sadar bahwa hasil kerja yang diperolehnya akan mencerminkan 

kualitas identitas dirinya sebagai umat muslim (Mohamad, 2012). 

Seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwa banyak sekali rahmat 

Allah yang ada dimuka bumi sebagai sumber yang menjadi objek untuk 

dikelola dan menuai keberhasilan untuk menjadi kebutuhan hidup. Pribadi 

muslim yang berpijak pada pondasi tauhid tidak akan pernah merasa goyah 

untuk berusaha. 

b. Jihad  

Mahkota umat Islam adalah jihad. Banyak yang menafsirkan jihad 

hanya dengan pengertian perang, tetapi makna jihad sebenarnya adalah jihad 

atau mujahadah yang mempunyai makna sikap yang bersungguh-sungguh 

untuk mengerahkan seluruh potensi diri untuk mencapai suatu tujuan atau cita-
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cita. Jadi disini kerja sama dengan jihad untuk bertahan didunia, apalagi bagi 

seorang ayah bekerja pada sesuatu yang halal merupakan jihad untuk agama 

dan keluarga. 

5. Etos Kerja dalam Islam 

Setiap pekerja terutama yang beragama Islam harus dapat menumbuhkan 

etos kerja secara islami karena pekerjaan yang ditekuni bernilai ibadah, termasuk 

di dalamnya menghidupi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, seleksi terhadap 

pekerjaan adalah suatu keharusan, jangan sampai kita terlena dengan hasil yang 

banyak padahal pekerjaan tersebut salah dan dilarang oleh agama. Terdapat 

beberapa konsep etos kerja Islam yaitu sebagai berikut: 

a. Kerja Keras 

Kerja keras (Hard Work) adalah berusaha dengan sepenuh hati 

dengan sekuat tenaga untuk berupaya mendapatkan keinginan pencapaian 

hasil yang maksimal. Tetapi kerja keras jangan disalah artikan untuk untuk 

tujuan yang negatif, berusaha dengan jujur adil untuk tujuan positif. Bekerja 

keraslah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan jangan memaksakan 

diri yang nantinya akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal, kerja 

keras juga mempunyai batasan-batasan yang limit. Kerja keras merupakan 

salah satu cara yang dapat digunakan  bila mana suatu hal ingin dicapai dan 

yang paling penting kerja keras dalam konteks yang positif tidak serta merta 

bekerja keras untuk tujuan yang negatif. Bekerja keras adalah bagian dari 

akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim seperti firman Allah 

swt,. Q.S At-Taubah/9: 105 
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Terjemahnya:  

Dan katakanlah “bekerjalah kamu maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

Rasulullah Saw., mengajarkan kepada umatnya untuk tidak tergesa-

gesa dalam mencapai apa yang diinginkan. Nilai sebuah pekerjaan bukan 

dilihat dari hasilnya semata, namun kemudian tidak ada berkelanjutannya 

akan tetapi yang bisa berjalan secara kontinu meski hasilnya tidak terlalu 

besar, disinilah perlunya sebuah perencanaan yang matang disamping bekerja 

keras. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S An-Najm/53:39 

               

Terjemahnya : 

”dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya” 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan 

sesuatu dalam hidup ini adalah dengan kerja keras. Semakin sungguh-

sungguh manusia dalam berusaha maka semakin mudah jalannya untuk 

mencapai keberhasilan. 
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b.  Kejujuran 

Dalam bahasa Arab jujur merupakan terjemahan dari kata shiddiqi 

yang artinya benar dan dapat dipercaya. Dengan kata lain jujur adalah 

perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Kejujuran tidak hanya 

pada perkataan tetapi juga pada perbuatan. Sebagaimana seseorang yang 

melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya 

(Hermawan, 2008) 

Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memperoleh kemuliaan dan 

derajat yang tinggi dari Allah. Kejujuran merupakan jalan yang lurus dan 

penuh keselamatan dari azab diakhirat, bahkan tidak hanya untuk bersikap 

jujur Allah juga memerintahkan kita utuk bersama orang-orang yang jujur. 

Dalam Al-Qur’an surat at-Taubah/9:119 Allah berfirman 

                    

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.  

Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar 

manusia melakukan dengan jujur dan adil tata tertib perniagaan ini dijelaskan 

oleh Allah seperti tercantum dalam Q.S Al-Syu’ara /26:181-183: 
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Terjemahnya: 

”181.Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus; 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan”. 

Dalam pandangan Islam, perdagangan merupakan aspek kehidupan 

yang dikelompokan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang 

berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan 

manusia. Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu 

yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan 

aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-peraktek pelaksanaanya, 

maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan kepada semua 

pihak yang terlihat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara 

yang tidak jujur, dimana mengandung unsur gharar  maka akan ada pihak 

yang akan dirugikan. 

c. Motivasi  

Motivasi adalah mengapa individu bertingkah laku, berpikir, dan 

memiliki perasaan dengan yang mereka lakukan, dengan penekanannya pada 

aktivasi dan arah dari tingkah laku. Motivasi merupakan dorongan atau 

keinginan sehingga seseorang melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan 

dengan memberikan yang terbaik bagi dirinya baik waktu maupun tenaga 

demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Anoraga dan Suyati, 1995). 

Motivasi dapat dartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan 

mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk kerja keras atau lemah. Faktor-faktor 

tersebut sering disebut motivasi, sebagai tujuan yang diinginkan yang 
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mendorong orang berperilaku tertentu. Sehingga motivasi sering diartikan 

dengan keinginan, tujuan kebutuhan atau dorongan (Marihot, 2002). 

Motivasi yaitu adanya dorongan dalam diri untuk mandiri dan 

mengembangkan usaha yang dijalani, menjadikan diri sebagai sosok yang 

menginginkan perubahan serta memiliki kepribadian yang kuat, sehingga 

tidak goyah dengan pengaruh negatif. 

d. Orientasi Kedepan  

Seorang muslim tidak akan bersepekulasi dengan masa depannya dan 

akan menetapkan suatu yang jelas pada seluruh tindakannya diarahkan pada 

tujuan yang telah ditentukan. 

Etos kerja pedagang merupakan sebuah langkah-langkah kongrit 

pedagang dalam menerapkan suatu nilai atau ide-ide agar mampu 

meningkatkan mutu kualitas suatu pekerjaan. Hal ini dilandasi karena adanya 

persaingan dari kompetitor sehingga kualitas mutu seorang pedagang perlu 

untuk ditingkatkan lagi. Dari hasil etos kerja ini melahirkan strategi dalam 

bidang penjualan suatu produk. Para ahli mengatakan bahwa etos kerja 

seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: 

a) Bagaimana caranya melihat arti kerja dalam kehidupan 

b) Bagaimana caranya melaksanakan pekerjaannya 

c) Bagaimana memehami hakikat kerja yang dikaitkan dengan iman dan 

nilai-nilai spiritual yang diyakininya. 

Dengan demikian, etos kerja terbaik dan mulia berbasis nurani dapat 

diartikan sebagai sikap, watak, perilaku, karakter, akhlak dan etika seseorang 

dalam bekerja yang tidak lepas dari landasan keyakinan nila-nilai spiritual 



26 
 

yang bersumber dari hati nurani. Kerja adalah bentuk aktualisasi dari nilai-

nilai keyakinan dalam hati. Nilai yang kita yakini sebagai makna hidup akan 

melahirkan cara kita bersikap dan bertingkah laku. Penghayatan terhadap 

nilai, makna hidup, pengalaman dan pendidikan dapat diarahkan untuk 

menciptakan etos kerja profesional dan akhlak yang baik. Garis singgung 

antara etos kerja dan akhlak mulia ini lah yang menjadikan performance 

seorang profesional yang berakhlak mulia. 

TabeL 2.1 Jenis-jenis Etos Kerja 

Profesionalisme  Akhlak Mulia 

Sikap (Attitude) Jujur (Siddiq) 

Keterampilan (Skill) Istiqamah 

Pengetahuan (Knowledge) Cerdas (Fathanah) 

Pengalaman (Experience) Amanah 

Motifasi (Motifation) Tabligh  

Dari jenis-jenis etos kerja tersebut saling terintegrasi satu dengan yang 

lainnya dalam mempengaruhi profesioanlisme seseorang dalam bekerja, 

berkarya atau berbisnis ( Eko, 2012). 

2.2.2 Perempuan dan Pekerjaan 

Menurut kamus besar bahasa indonesia perempuan adalah orang (manusia) 

yang menyukai puki, dapat menstruasi, hamil, atau istri namun dalam penelitian 

ini perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang bekerja sebagai pedagang 

sayur keliling guna membantu perekonomian keluarga. 
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Wanita sejak awal penciptaannya sudah disederajatkan dengan laki-laki, 

sebagaimana Allah telah menetapkan bahwa tidak ada perbedaan di antara lelaki 

dan perempuan yang membedakan hanyalah kadar ketakwaan. Saat sebagaian 

bangsa di dunia ini meragukan kemanusiaan perempuan, justru Islam datang dan 

mengakui kemanusiaan perempuan serta meletakkannya pada kedudukan yang 

terhormat hingga memerintahkan seorang anak untuk tiga kali lipat menghormati 

seorang ibu sebelum menghormati seorang ayah. Dalam Islam wanita pun 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, berhak atas pahala 

perbuatan baik dan mendapatkan siksa atas perbuatan buruk dan mendapatkan 

kewajiban-kewajiban yang sama (Zulfahani, 2012). 

Dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang 

tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada Undang-undang atau aturan manusia 

sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan, seperti yang 

diberikan Islam. Hal itu disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan 

diantara seluruh umat manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan 

individu lain. Sebab, Allah menciptakan seluruh manusia dari satu asal  (Ikhwan, 

2008). 

Peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga tidak semata untuk 

membantu ekonomi keluarga saja, melainkan juga untuk membentuk kualitas diri 

perempuan itu sendiri. Upaya dalam membentuk kualitas perempuan dalam 

membantu ekonomi keluarga maka dibutuhkan kesempatan  bagi perempuan 

dalam sektor ekonomi seperti kesempatan kerja dan usaha mandiri. Setiap 

pekerjaan yang dilakukan dengan semangat dan sungguh-sungguh akan 

menghasilkan hasil yang maksimal terhadap seseorang yang melakukan pekerjaan 
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tersebut. Keterlibatan perempuan dalam aktifitas ekonomi keluarga adalah untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian 

kemandirian ekonomi akan mudah dicapai apabila sebuah unit keluarga mampu 

berpotensi yang ada pada diri mereka, seperti tenaga, pikiran, kerjasama dan 

komunikasi. 

Diakui atau tidak, lebih dari separuh perempuan didunia telah menjadi 

penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai bentuk atau jenis pekerjaan. 

Perempuan yang posisinya masih terpinggirkan dalam ketenaga kerjaan tetap 

berjuang bekerja untuk menghidupi untuk keluarganya bersama-sama dengan 

dengan laki-laki atau status sebagai orang tua tunggal (singgle parent). Dengan 

bekerja diluar rumah bersama dengan laki-laki, perempuan dapat merebut kembali 

transendensinya. Perempuan akan secara konret menegaskan statusnya sebagai 

subjek dan sebagai seorang yang secara aktif menentukan arah nasibnya. 

(Rosmany, 2007). 

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi mau tidak mau harus diakui 

walau pada kenyatannya dalam bekerja ada perbedaan antara perempuan dan laki-

laki. Untuk membantu ekonomi keluarga peran perempuan yang bekerja sangat 

dibutuhkan terutama dalam hal membantu menambah penghasilan keluarga. 

Leacock menuturkan bahwa perempuan dalam setiap masyarakat memberi 

sumbangan ekonomi yang subtansial. Status perempuan tergantung bukan pada 

peran mereka sebagai ibu maupun pembatasan mereka pada ligkup domestik, 

melainkan pada apakah mereka menguasai akses pada sumber-sumber alam,  

kondisi dari bekerja mereka dan distribusi dari hasil kerja mereka. Mereka 

bersedia menyumbangkan tenaganya untuk menghasilkan upah atau gaji. Dalam 
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Hidayat 2006,  Fergus mengemukakan bahwa desakan ekonomi bagi ibu yang 

berpendidikan rendah (SD kebawah) tampaknya merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan ibu untuk masuk kepasar kerja. Ada beberapa motif 

perempuan bekerja yaitu antara lain karena kebutuhan finansial, kebutuhan 

finansial-rasional dan kebutuhan aktualisasi diri. Perempuan miskin (ekonomi 

menengah kebawah) di desa maupun dikota merupakan kelompok terbesar yang 

terus menerus mencari peluang kerja demi memenuhi kebutuhan dasar. Mereka 

bekerja sebagai buruh tani, pembantu rumah tangga, buruh maupun penjual. 

Untuk membantu ekonomi keluarga peran perempuan yang bekerja sangat 

dibutuhkan dalam hal membantu menambah penghasilan keluarga. Mereka 

bersedia menyumbangkan tenaganya untuk menghasilkan gaji atau upah. 

(diglib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 09:10 WITA). 

Keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja merupakan pengaruh dari: 

a) Faktor eksternal yang merupakan faktor penarik untuk bekerja yakni 

adanya kesempatan kerja yang ditawarkan oleh kapitalis. 

b) Faktor internal yang merupakan faktor pendorong untuk bekerja yakni 

desakan atau kesulitan ekonomi keluarga. 

Faktor kesempatan kerja dan faktor untuk pemenuhan ekonomi inilah yang 

pada hakekatnya menghantarkan kaum wanita untuk bekerja disektor publik.  Di 

Indonesia, perhatian terhadap peningkatan peran perempuan disektor tenaga kerja 

ditandai dengan menata berbagai regulasi dan kebijakan di sektor ketenagakerjaan 

misalnya terus diperjuangkan agar mereka memperoleh hak-haknya sebagai 

pekerja perempuan, yakni hak mendapatkan cuti hamil, biaya persalinan bagi 

mereka yang menggeluti pekerjaan di sektor formal. Langkah yang ditempuh 
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adalah upaya memberi kesempatan dan menikmati berbagai fasilitas dalam 

struktur lembaga ketenagakerjaan agar pekerja perempuan tidak selalu 

dimarginalisasikan. 

Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, banyak perempuan 

muslimah yang ikut berpartisipasi dalam berbagai sektor dalam kehidupan 

manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi,sosial  maupun bidang lainnya. 

Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia, maka upaya dalam hal 

menyertakan perempuan dalam bidang ekonomi bukan hanya perikemanusiaan 

belaka melainkan tidakan efisien karena tanpa mengikutsertakan perempuan 

dalam proses pembangunan ekonomi menyebabkan pemborosan dan dapat 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi. 

Dalam Al-Qur’an tidak disebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan di 

dunia adalah hanya untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi mengisyaratkan 

bahwa perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki 

dalam hal menjadi hamba Allah (Istiadah, 1999). 

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah maupun 

ikut menunjang perekonomian keluarga selagi mendapat izin dari suami. Islam 

telah menjamin hak perempuan untuk bekerja sesuai dengan tabiat dan aturan-

aturn Syari’at dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan 

perempuan. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa yang 

utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangganya.  Meskipun 

dalam Islam seorang perempuan di bolehkan untuk bekerja, secara prinsip fitrah 

kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga wajib 

bekerja dengan baik melalui usaha yang halal dan wanita sebagai kaum istri 
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bertanggung jawab mengelola aset keluarga. Tanggung jawab suami Allah swt., 

berfirman dalam Q.S Annisa/4:24 

                            

                          

                        

                   

Terjemahnya: 

”Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali 

hamba  sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai 

ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-

perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 

menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah 

kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka 

sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara 

kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan, sungguh Allah maha 

mengetahui maha bijaksana” 

Prinsip keadilan Islam menjamin bagi kaum wanita hak untuk mencari 

karunia Allah (rezki) sesuai kodrat tabiatnya dan ketentuan syariat dengan niat 

mencukupi diri dan keluarga untuk beribadah kepada Allah. Meskipun demikian, 

istri harus memiliki keyakinan bahwa tugas utama dalam keluarganya adalah 

mengatur urusan rumah tangga dan mengelola keuangan keluarga bukan mencari 

nafkah. 

2.2.3 Definisi Pedagang  

Menurut Linclon 1999, pedagang adalah orang atau badan yang melakukan 

aktivitas jual beli barang atau jasa di pasar.  Dalam konteks usaha mikro, 

pedagang mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang bersekala kecil yang 

banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan kebawah dengan sektor 
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informal atau perekonomian subsisten dengan ciri-ciri tidak memperoleh 

pendidikan formal yang tinggi, keterampilan yang rendah, pelanggannya banyak 

dari kelas bawah. 

Pedagangan adalah orang atau institusi yang memperjual belikan barang 

atau produk kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a) Pedagang besar atau distributor 

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk 

barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. 

Distributor biasanya diberi hak wewenang atau daerah wilayah tertentu 

dari produsen. 

b) Pedagang menengah atau agen 

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang 

dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi 

daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil 

dari daerah kekuasaan distributor. 

c) Pedagang eceran atau pengecer 

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung 

ketangan akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. 

Menurut pandangan sosiologi ekonomi Drs. Damsur, MA 

membedakan berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang 

dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. 
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Berdasarkan penggunaan dan pengeolaan pendapatan yang diperoleh dari 

hasil perdagangan, pedagangan dapat dikelompokan menjadi: 

1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas 

perdagangan merupakan pendapatan atau sumber atas dana satu-satunya 

bagi ekonomi keluarga. 

2. Pedagang semi profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas 

perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil 

perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga. 

3. Pedagang subsitensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari 

hasil aktivitas atas subsitensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. 

4. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena 

hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. 

Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan yang 

dijalankan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, mungkin 

sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang. Dalam 

masyarakat petani, pedagang dihadapkan dengan sejumlah masalah pokok. 

Pedagang mungkin harus membeli komoditas dari petani-petani yang masuk 

anggota dari komunitas mereka sendiri, tetapi dapat juga menjual komoditas 

tersebut kepada pihak lain diluar desa mereka. Diluar desa para pedagang 

dihadapkan dengan tuntutan anonym yang sering bersifat anarkisdan berasal 

dari pasar terbuka dengan fluktuasi harga yang liar. Pedagang cenderung 

terperangkap ditengah dan didalam hal ini biasa disebut sebagai tengkulak 

karena mereka tidak hanya menanggung risiko kerugian secara ekonomi 

tetapi juga risiko terhadap diskriminasi (Damsar, 2009). 



34 
 

1. Perilaku Pedagang 

Perilaku di pengaruhi oleh sikap. Sikap dibentuk oleh sistem nilai dan 

pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan 

manusia hampir selalu dilatar belakangi oleh pengetahuan pikiran dan 

kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat yang bersifat subyektif tidak 

hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama 

halnya dengan perilaku perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem 

nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan 

seperangkat etika yang diyakini. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi wirausaha tidak 

semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu 

ekonomi dan ilmu hukum atau berdasarkan pengalaman tetapi juga 

mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika (Wazin, 2014). 

Perilaku pedagang harus mengetahui hal-hal yang diarahkan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli dengan melalui proses pertukaran. 

Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menemukan 

dan memenuhi kebutuhan pembeli, merancang produksi yang tepat, menentukan 

harga yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk 

tersebu, menegosiasikan dan sebagainya semua kegiatan ini dilakukan untuk 

memperoleh pembeli yang lebih banyak dan agar dagangan cepat terjual. 

2. Indikator-indikator yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang 

Ada beberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi perilaku 

pedagang diantaranya yaitu sebagai berikut: 
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a. Takaran Timbangan 

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu 

pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan 

takaran atau timbangan merupakan ketentuan ketentuan yang wajib 

dipenuhi oleh setiap individu. 

b. Kualitas Barang/Produk 

Kualitas barang atau produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari 

suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang 

dideskripsikan didalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi 

harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting 

yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang 

dihasilkan dapat bersaing dipasaruntuk memuasakan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

c. Keramahan 

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya, dalam 

pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi 

bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalampergaulan baik 

ucapan maupun perilakunya dihadapan orang lain. 

d. Penepatan Janji 

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya, seorang pembeli 

akan percaya kepada pedagang apabila pedagang tersebut mampu 

merealisasikan apa yang diucapkannya. Salah satunya dengan menepati 

janji, pedagang yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu 

memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada kepada pelanggan. 
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e. Pelayanan 

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan 

orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah 

sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas . 

f. Persaingan Sesama Pedagang 

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang 

secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan 

harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar 

konsumen membeli suatu barang dagangan. 

2.2.4 Ekonomi Islam 

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan 

bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah 

dalam bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan berbagai pihak. Ekonomi 

Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka 

pengorganissian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang 

dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam (Haviz, 2016). 

Berikut ini beberapa pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli 

yaitu sebagai berikut: 

a. Mozer Kafh (1978) mendefinisikan ekonomi Islam sendiri difahami 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pradigma Islam yang 

sumbernya merujuk pada Al-Qur’an dan sunna. Atau ekonomi Islam juga 

diartikan sebagai sebagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner 

dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu 
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penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu 

pendukungnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis 

seperti matematika, statistik dan ushul fiqh(Sumar’in, 2013). 

b. M.M Metwally (1995), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang 

mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang 

mengikuti Aal-Qur’an As-Sunna, Qiyas dan Ijma. M.M. Metwally 

memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam, perilaku individu dan 

masyarakat dikendalikan kearah bagaimana memenuhi kebutuhan dan 

sumber daya yang ada. 

c. Chappra (1996), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang 

membantu merealisasikan  kesejahteraan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam 

tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidak 

seimbangan makro dan ekonomi logis (M. Solahuddin, 2007). 

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada 

tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan 

(khalifah), dan keadilan (a’dalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan 

mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas 

baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah   terkait (sholat, zikir, shiam, 

tilawat al-Qur’an dsb), muamalah termasuk ekonomi, musyarahah hingga akhlak. 

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan mereka akan 

diberi (reward) atau azab (punishment) di hari akhirat kelak berdasarkan apakah 

kehidupan mereka didunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang 

telah diberikan oleh Allah swt. Oleh karena itu, konsep kedua yang harus 
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diperhatikan dalam pembangunan adalah konsep kepemimpinan (khalifah) dalam 

rangka bertanggung jawab terhadap manajemen alam dunia ini kelak dan 

dipertanggung jawabkan dia akhirat  (Lukman, 2012). 

Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang 

tertentu atau anggota ras, kelompok atau negara tertentu. Dengankata lain, setiap 

orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu 

sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung persatuan fundamental 

dan persaudaraan umat Islam. Konsep persaudaraan ini akan menjadi seimbang 

dengan disertai konsep a’dalah atau keadilan. Syariah Islam termasuk syariah 

ekonomi mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia. Khususnya dalam bidang perekonomian, tujuan 

syariah Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan 

berusaha. 

2.3 Kerangka Pikir 

Bagan 2.1 kerangka berfikir yang dibangun yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Etos Kerja 

Etos Kerja Yang 

Diterapkan Oleh 

Pedagang Sayur 

Keliling Perempuan 

Etos Kerja Menurut 

Ekonomi Islam 

Dampak Terhadap 

Ekonomi Keluarga 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah bagaimana etos kerja yang 

dimiliki oleh perempuan yang menjadikannya sebagai pedagang sayur keliling. 

perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga sistem pembagian peran antara laki-

laki dan perempuan, menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga sekaligus 

pencari nafkah utama bagi kehiduan ekonomi keluarga. Sedangkan kaum 

perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja yang harus mengurusi 

segala urusan pekerjaan dalam rumah tangga. Namun dalam penelitian ini tentang 

etos kerja pedagang sayur keliling perempuan dalam membantu mencari nafkah 

bagi keluarganya. Sehingga para pedagang sayur keliling perempuan yang juga 

berperan sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas 

pekerjaan rumah tangga.  

Etos Kerja dalam  Islam, merupakan  suatu upaya yang sungguh-sungguh 

dalam melakukan pekerjaan dengan seluruh zikirnya dan menempatkan dirinya 

sebagai masyarakat terbaik. Karena kita sebagai manusia mempunyai kewajiban 

untuk bekerja keras secara giat. Perempuan pedagang sayur keliling yang ada di 

Pasar Rakyat Baruga merupakan tipikal perempuan pekerja keras, hal ini dapat 

dilihat dari usaha yang mereka lakukan bekerja sebagai pedagang sayur keliling. 

Perempuan pedagang sayur keliling yang ada di Pasar Rakyat Baruga, 

pemikiran bahwa mereka bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga. Mengingat semakin hari kebutuhan hidup yang meningkat, mau tidak 

mau  mengaruskan mereka   mempunyai sumber pendapatan lain, selain dari 

pendapatan suami mereka. Oleh karena itu, sebagai langkah untuk membantu 

mensejahterakan keluarga, para perempuan pedagang sayur keliling rela bekerja 

keras sebagai pedagang sayur keliling. 


