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Penelitian ini wencoba memahami dan mendeskripsikan te_n

tang peranan sektor informal delsm kemampuannya menyerap tenaga 

kerja d1 d.erah perkotaan ( kota surabaya ). Disamping itu juga 
memaham1 karakterist1k pekerja sektor informal khususnya wan1ta 
melalu1 ciri-ciri demografienya. Komposisi pembagian kerja ber
dasarkan jenis kelamin. t~n9kat penyerapannya, jenis kegiatan u
saha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, perpaduan sektor 

damest1k dan sektor publik yang dilakukan wan1ts, serta perihal 
mobilitas pekerjaan yang dialami oleh tenaga kerja wenita di 
sektor 1nformal" Selein bersifat deskriptif penelitian in1 .juga 

mencoba membuat 1nterpretasi dan ulasan teoritis dari data yang 

diperoleh di lapangan. 

Lokasi penelitian yang dip11ih deism penelit1an in1 adalah w11a
yah kotamadya surabaya .. Populasinya adalah semua wsnita yang ter
libat aalam pekerjaan yang termasuk daism sektor informal. 
Sampel ditarik dengan cara quota sampling berdasarkan banyaknya 

jenis keg1atan usaha yang ada di kata surabaye. 
Oari temuan-teuwali yan~f diperoleh dan an.alis'l.s yang ,d11a

kukan_ dalam penelitian in1 dihssil'kan beberapa keeimpulanyaitu; 

Pertama. kegiatan usaha di sektor informal yang ditekuni tenaga 

kerja wanita pede umumnya memiliki modal kecil (skala usaha re
lat1f kec.il ), dikerjakan olah kalangan anggota keluar-ga~ tem
pat usaha terp1sah. dan waktu yang sangat fleks1bel. 
Kedu6. pada umumnya tennga kerja wanita yang terlibat dalam sek
tor informal. berpendidikan rendah, tidak memiliki ketrampilan 
khusus, umur eebagian besar lebih dar1 25 tehun, telah manikah 
dan banyak yang,telah memiliki anak~ Sementare itu pekerjaan 
di sektor informal merupakan pekerjaan pokok .. dan penghasilan 
relatit kecil.Ketiga. ternyata jika dibandingkan lebih banyak 
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tenagf.l kGrja ~.. anlta yang terserap d1 sektor 1n1. dibandingkan 

dengan tenag8 kerja pr1a. tenaga kerja Pr1a leb1h banyak me
lakuk.nkegiatan-kgiatan d1b1dang pengadaan bah.n ••dangkan 
wanita leb1h banyak melakukan keg1atan pengadaan bahan, pe
ngolahan dan pemaesran. Sementara 1tu rata-'r"ilta penyerapan 
sekitar 2,03 pekerja dari keseluruhan jenis keg1atan usaha. 
,~enis kegiatan usaha yang paling basar rata~rata penyerapan 
nya adalah janis keg1atan usaha home industry. ~ 
Keampat, bahwa konflik paran ternyata keeil sekal1 terjadi, 
'para tenaga karla wan1ta di sektor informal mampu memadukan 
due jenis peran tarscbut. 
Ke11Qla~ bahwa mobil1tas pekerjaan pads tenega kerja wanite 
ternyata kec11 ~$ekali derajadnya. 
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