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ABSTRAK 

 

Zulia Noor Rahmawati. NIM. 1520210046. Pemberdayaan Perempuan 

dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus ABIKA Hijab Kudus). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pemberdayaan 

perempuan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga 

perspektif Ekonomi Islam pada ABIKA Hijab Kudus. 2) mengetahui 

faktor pendukung pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan keluarga perspektif Ekonomi Islam pada 

ABIKA Hijab Kudus. 3) mengetahui faktor penghambat pemberdayaan 

perempuan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga 

perspektif Ekonomi Islam pada ABIKA Hijab Kudus. 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Teknik analisis data pada kualitatif yaitu dengan 

menggunaan proses berfikir induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mampu 

diberdayakan sebagai karyawan atau pekerja di ABIKA Hijab Kudus dan 

mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pekerja 

perempuan di ABIKA Hijab Kudus memiliki motivasi untuk membantu 

perekonomian keluarga dan membantu mencukupi pengeluaran keluarga 

dengan bekerja di ABIKA Hijab Kudus. Pendapatan keluarga mengalami 

peningkatan setelah ibu rumah tangga ikut bekerja sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarga. Disamping itu, ibu 

rumah tangga juga mampu menyisihkan sebagian gaji dari bekerja untuk 

ditabung di masa depan. Faktor pendukung pemberdayaan perempuan 

dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga yaitu 

kesediaan dari pemilik ABIKA Hijab untuk menerima ibu rumah tangga 

bekerja di tempatnya. Faktor pendukung selanjutnya yaitu keterbukaan 

dan kemauan ibu rumah tangga dalam belajar tentang keterampilan yang 

baru misalnya keterampilan mengobras, keterampilan border computer 

dan keterampilan menjahit. Faktor selanjutnya yaitu dorongan dan 

motivasi dari keluarga khususnya suami atas diperbolehkannya untuk ikut 

bekerja. Faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga yaitu adanya 

ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga khususnya saat 

anak sedang sakit menjadikan ibu rumah tangga tidak fokus dalam 

bekerja. Faktor penghambat selanjutnya yaitu tingkat kesulitan model 

hijab baru yang dengan cepat berganti menjadikan ibu rumah tangga 

harus dengan cepat pula menguasai keterampilan yang baru. 
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