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ABSTRAK 


Wani ta kari r di negara ki ta sel ama i ni banyak 
mengundang perdebatan bai k di ka 1angan akdemi 5i maupun 
kalangan profesional dunia bisnis dimana wanita sekarang 
banyak berkecimpung didalamnya. Hal 1n1 disebabkan adanya 
masyarakat kita yang beranggapan bahwa dunia wanita 
sebenarnya hanya ada di dalam rumah mengurus kebutuhan rumah 
tangga, yaitu suami dan anak-anaknya.

Dengan semakin gencarnya arus globalisas; dan 
industrialisasi yang masuk ke negara kita. Maka mau tidak 
mau negara akan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang 
trampj 1 tanpa memandang j eni s kel ami n yang ada. Dengan 
didukung oleh adanya kesempatan yang sama dalam meraih ilmu, 
maka wanita yang dulunya jarang ditemui dalam dunia usaha. 
sekarang sudah bukan merupakan sesuatu hal yang aneh lag;.
Dimana-mana, bai k di 'kantor mi 1 i k pemer; ntah ataupun swasta 
sering kali wan;ta banyak dijumpai.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka penelitian 
in; 	berusaha menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. 	 Bagaimana persepsi suami terhadap istrinya yang bekerja? 
2. 	 Faktor apa saja yang berkaitan dengan persepsi suam; 

terhadap istri yang bekerja tersebut? 
3. 	 Bagaimana peran suami dalam mendukung karir istrinya


sebagai istr; yang bekerja?

Sehubungan dengan permasa 1ahan d; atas, maka sasaran 

penelitian ini '~adalah seluruh suami dari karyawan wanita 
Bank Ni aga d; wi 1ayah KotaMadya Surabaya yang menyandang 
status Ladies Bank. 

Data di lapangan dikumpulkan melalui teknik wawancara 
berstruktur dengan menggunakan kue5ioner. Kemudian data yang
ada 	akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan 
tabel frekwensi dan presentase. 

Melalui analisa data penelitian dapat diketahui bahwa 
persepsi suami terhadap i stri nya yang bekerj a di 1uar rumah 
cukup baik. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar suami dari 
karyawati bank tersebut berpandangan positif terhadap karir 
yang ditekuni istrinya sepanjang karir tersebut t;dak 
mengganggu keadaan rumah tangganya. Faktor pendidikan, baik 
yang diterima di sekolah maupun di rumah oleh suami pada 
saat masih berusia anak-anak terlihat turut member; pengaruh
besar terhadap persepsi yang t;mbul sekarang. Sedangkan 
peran suami guna ikut mendukung karir istri dilakukan dengan 
cara ikut membantu pekerjaan istri yang ada di rumah, 
sehingga,dengan demikian istri yang sudah lelah bekerja di 
kantor akan terkurangi bebannya. 
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