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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil olah data dilanjutkan dengan analisis 

mengenai pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan keluarga perspektif ekonomi 

Islam (studi kasus ABIKA Hijab Kudus), maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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rumah tangga harus dengan cepat pula menguasai 

keterampilan yang baru. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan 

serta kesimpulan mengenai Pemberdayaan Perempuan dalam 

Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus ABIKA Hijab Kudus), 

maka penulis memberikan masukan atau saran-saran yaitu : 

1. Kepada Perempuan Pekerja 

Diharapkan untuk mampu membagi waktu antara 

bekerja, untuk keluarga serta mengoptimalkan kemampuan 

diri untuk mendidik dan membesarkan anak. 

2. Kepada pemilik usaha 

Diharapkan memberikan perhatian yang lebih 

dengan memberikan pelatihan secara mendalam berkaitan 

dengan keterampilan kerja yang baru. 

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini. 

Shalawat teruntuk Rasulullah SAW yang telah memberikan 

pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi seorang pakar 

ekonomi islam yang baik dan diridhoi Allah SWT, semoga kita 

semua selalu mengikuti jejaknya. Aamiin. 

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna meskipun penulis sudah 

berusaha semaksimal mungkin.  Hal ini disebabakan karena 

keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca, 

demi kesempurnaan dalam skripsi ini. 

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain 

memohon ampun kepada Allah, atas segala kekurangan dan 

kesalahan penulis dan doa penulis semoga skripsi ini 

dikemudian hari dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

sendiri dan semua pihak pada umumnya, yang benar-benar 

membutuhkannya. Amin ya robbal 'alamin. 

 


