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ABSTRAK 

Penelilian tentang perempuan pedagang makanan ini dUakukan peneliti 
dengan tujuan untuk mengetahui pembaglan kefja yang tefjadi antara suami dan 
istri (dalam hal ini perempuan pedagang pecel) di sektor domestik dan seidor 
publik, bagaimana stategi pernasaran para pedagang tersebut, serta untuk 
mengetahui sumbangan ekonominya bagi keluarga. Metode penelitian yang 
digunakan secara deskriktif dengan anatisis kualitatif. 

T eon yang digunakan dalam penelitian ini adaiah hasil pemikiran dali 
beberapa tokoh dan aktivis gender. Dalam penelitian inl, peneliti tidak 
memfokuskan pada salah satu tokOO karena dengan pertimbangan bahwa 
penelilian Ini tidak menguji leon yang letah ada namun lebih ditekankan pada 
mernaknal fenomena-fenornena dalam temuan di lapangan terhadap pemikiran 
aktivis gender lersebut. 

Penerltian ini diiakukan di Oesa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto 
Kabupaten Jombang, dengan pertimbangan bahwa desa Sumber Mulyo mampu 
membelikan gambaran tentang kehidupan para pedagang pecel dengan segala 
aspeknya. Hal tersebut karena sebagian besar penduduk perempuan di desa 
terse but bermata pencaharian sebagai pedagang rnakanan khususnya pace!. 
Pada penentian ini berhasU diperoleh 8 (delapan) informan. 6 informan 
merupakan pedagang pecel yang melakukan pekerjaan berdasar1can wansan 
dan orang tua atau kerabal, sedangkan 2 informan menjadi pedagang pecel atas 
dasar inisiatif sendin. Sementara itu dan ke detapan Informsn tersebut, tiga 
diantaranya befjualan pecel secara berke1i1ing menggunakan sepeda, 3 informan 
secara magrok. dan 2 informan secara berkelUing dan magrok. 

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pertama, pada keluarga di 
mana islen bekefja sebagai pedagang pecel, tidak ditemukan adanya pembagian 
kefja. Meskipun semua anggota keluarga juga turut membantu, tetapi sebagian 
besar pekefjaan baik pekefjaan dalam sektor domestik maupun sektor publik 
dikerjakan oleh isteri (dalam hal ini perempuan pedagang pecel). Kedua, 
sumbangan ekonomi isten tersebut dibandingkan dengan pendapatan suami 
sarna besamya. Tel1ebih lagi untuk perempuan pedagang pecel yang 
bersuamikan seorang pengangguran akan membantu seratus persen dan hasil 
pendapatannya untuk kepel1uan rumah tangga, sehingga isten mempunyai 
pengaruh dalam mengatur Urusan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah 
tangga, meskipun tidak mempunyai pekerjaan, masih mempunyai hak dalam 
mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan fundamental rurnah tangga. 
Ketiga, terdapat persamaan dan perbedaan strategi pemasaran antara pedagang 
pacel yang baru bekerja dengan pedagang pacel yang sudah lama bekerja. 
Perbedaan tersebut berkaitan dengan liwayat kefja pedagang pecel. 

Kata Kuncl: Perempuan pedagang pece!, sumbangan ekonoml, strategl 
pemasaran. 
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