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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, Faktor-faktor 

pendorong para perempuan berdagang pada malam hari, kondisi ekonomi, serta 

keamanan dan kesehatan para perempuan pedagang pada malam hari di pasar Legi 

kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data 

yaitu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi dan telaah dokumentasi. 

Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi 

sumber data dan triangulasi pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisis data 

menerapan model analisis interaktif malalui proses pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari para pedagang yang 

menggelar dagangannya pada malam hari di pasar Legi kota Surakarta adalah 

kebanyakan para perempuan. Pekerjaan para perempuan sebagai pedagang pada 

malam hari dipengaruhi oleh beberapa faktor anatara lain faktor ekonomi yang 

rendah, adanya dorongan dari keluarga, keinginan untuk mandiri dan kondisi waktu. 

Perempuan yang bekerja sebagai pedagang pada malam hari telah menunjukkan 

bahwa perempuan memiliki perspektif gender dalam hak mendapat pekerjaan, tidak 

tersubornasi oleh hak laki-laki. 

Para perempuan melakukan aktifitas bedagang di pasar Legi kota Surakarta 

merupakan memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai 

daerah yang berbeda juga, baik yang berasal dari dalam maupun luar kota 

Surakarta. Para perempuan menggelar dagangannya mulai dari jam 17:00 sampai 

jam 08:00. Barang dagangan yang dijual belikan beraneka macam antara lain yaitu, 

sayuran, roti, daging, nasi dan kebutuhan pokok lainnya. 

 

Kata kunci: Perempuan, pedagang,  perspektif gender 



 
 

PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya ekonomi adalah sebagai dasar pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Semua itu juga berlaku dalam 

keluarga, ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih 

baik. Berbagai jenis pekerjaan dijalani untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Berkembangnya pembangunan saat ini banyak membuka usaha antara lain disektor, 

pertambangan, pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan lainnya. 

Perempuan diasumsikan sebagai sosok yang lemah lembut, penyabar, ulet 

merupakan sebagai alasan untuk bekerja dalam rumah tanggga atau disektor 

domestik, sementara laki-laki merupakan sosok yang memiliki fisik kuat, berani, 

serta berperangai kasar sehingga pekerjaan yang sesuai adalah di luar rumah sebagai 

pencari nafkah. Perempuan menjadi tersubornasi dihadapan laki-laki dan 

termarginalisasi dalam kehidupan publik. Sesungguhnya perempuan adalah sosok 

yang memiliki peran sangat penting terhadap kehidupan rumah tangga dan juga 

memiliki peran ganda. Perempuan selain sebagai ibu rumah tangga yang merawat 

rumah, juga bisa sebagai penopang hidup dengan bekerja di sektor publik. 

Perempuan dikaitkan dengan pemberdayaan telah mengalami perkembangan 

yang baik, dimana perempuan ketika waktu dulu hanya diposisikan pada tempat yang 

terbatas. Perempuan disimbolkan dengan kemampuan kerja, profesi, pendidikan dan 

lain sebagainya selalu dibelakang kaum laki-laki, sehingga dalam pemberian pakaian 

terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki juga dibedakan. Sekarang ini tidak ada 

perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki derajad 

yang sama begitu juga untuk profesi kerja, yang dulu perempuan hanya berkutat pada 

sektor domestik saja, sekarang ada yang di sektor publik. 

  



 
 

KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Perempuan. Perempuan adalah kalimat yang dimaksud untuk 

menunjukkan pada suatu jenis kelamin pada manusia, dimana manusia memiliki 

dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Menurut Maria Ulfah (dalam 

Notopura 1979:54) menggolongkan wanita empat macam dalam masyarakat, 

yaitu: 

1) Ada wanita yang punya bakat dan cita-cita luhur sehingga ia memberikan 

seluruh pengabdiannya ia memilih untuk tidak berumah tangga (tepat single). 

2) Ada wanita yang sudah merasa bahagia dengan memberikan pengabdiannya 

kepada keluarga, jadi 100% menjadi ibu rumah tangga. 

3) Ada wanita-wanita yang cakap yang mungkin juga karena ambisinya 

(eerzucht), rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas 

keluarganya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian. 

 

2. Pengertian Pedagang. Pedagang menurut Anonim (2012) adalah, “orang yang 

melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, 

untuk memperoleh suatu keuntungan”. 

3. Pengertian Perempuan Sebagai Pedagang. Perempuan yang memiliki pekerjaan 

sebagai pedagang dengan menjual belikan barang kebutuhan masyarakat yang 

tidak dapat diproduksi sendiri dengan mencari keuntungan dari usaha tersebut. 

4. Pengertian Pasar. Pasar menurut Sudarman ( 2004:7), adalah suatu tempat bertemu 

para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang jasa atau 

faktor-faktor produksi. Bahasa sehari-hari pasar pada umumnya diartikan sebagai 

suatu lokasi dalam artian geografis. 

5. Pengertian Tradisional. Tradisional menurut Anonim (2004:120) adalah, “sikap 

dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun-temurun”. 

6. Pengertian Gender. Konsep gender seperti yang dijelaskan oleh Fakih (2001:9) 

adalah, “semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan


 
 

yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat 

lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain”. 

Sesungguhnya perempuan adalah sosok yang memiliki peran sangat penting 

terhadap kehidupan rumah tangga dan juga memiliki peran ganda, perempuan selain 

sebagai ibu rumah tangga yang notabene mengasuh anak, membersihkan rumah, 

memasak. Perempuan juga memiliki andil dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang 

bekerja di luar rumah seperti bekerja sebagai pedagang, guru atau pekerjaan lainnya.  

Peran perempuan yang bekerja mencari nafkah telah menunjukkan bahwa 

perempuan juga memiliki hak yang sama dalam prespektif gender. Apa yang menjadi 

pekerjaan suami (laki-laki) juga bisa dikerjakan oleh istri (perempuan) begitu juga 

sebaliknya. Pekerjaan perempuan sebagai pedagang pada malam hari di pasar legi 

kota Surakarta menunjukkan kesetaraan gender. Sebagai seorang pedagang yang 

bekerja di sektor publik dapat dilakukan oleh para perempuan untuk mencari nafkah 

yang tidak hanya dikerjakan oleh para lelaki. 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritis dan sering 

diformulasikan dalam bentuk anggapan dasar. Menurut Arikunto (2010:55), “Dalam 

hal peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi yang kuat tentang kedudukan 

permasalahanya, asumsi yang harus diberikan tersebut diberi nama asumsi dasar atau 

anggapan dasar”.  

1. Faktor internal dan faktor eksternal menjadi pendorong perempuan memilih 

bekerja sebagai pedagang pada malam hari dipasar legi kota Surakarta. 

2. Keadaan sosial ekonomi para perempuan yang berjualan dagangannya di pasar legi 

kota Surakarta kebanyakan tergolong ekonomi menengah kebawah. 

3. Keadaan kesehatan dan keamanan para perempuan yang berjualan dagangannya di 

pasar legi kota Surakarta. 

4. Perempuan pedagang pada malam hari dalam prespektif gender. 



 
 

Rancangan atau Desain Penelitian 

Penelitian ini agar lengkap dan sistematis, maka perlu adanya rancangan atau 

desain penelitian. Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah 

dalam menyusun laporan ini. Adapun rancangan atau desain penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah pada pasar Legi di kecamatan banjarsari kota 

Surakarta, tepatnya di jalan jendral S Parman. Penelitian ini berlangsung selama 

empat bulan, yaitu bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Penelitian 

Gambar 1. Rancangan Desain Penelitian 
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ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.  Jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan dalam studi kasus ini termasuk jenis penelitian terapan (applied research). 

Penelitian terapan (applied research) Prasetyo dan Janah (2005:39) menjelaskan 

bahwa “pada penelitian terapan, manfaat dari hasil penelitian dapat segera dirasakan 

oleh berbagai kalangan. Penelitian terapan biasanya dilakukan untuk memecahkan 

masalah yang ada sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan”. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara atau diskusi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini, oleh peneliti 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi: 

a. Data primer 

1) informan atau narasumber, yaitu para perempuan pedagang pada malam hari 

dipasar legi kota Surakarta dan dinas perdagangan. 

2) tempat berlangsungnya penelitian yaitu dipasar legi kota Surakarta. 

b. Data skunder 

Data skunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data skunder 

yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal, artikel, majalah 

ilmiah dan dokumen-dokumen dari pihak terkait mengenai perempuan pedagang pada 

malam hari dipasar legi kota Surakarta. 

Cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data pada 

penelitian kualitatif adalah dengan cara triangulasi. Moleong (2012:330) menjelaskan 

bahwa ”Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yan lain. Selain data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu”. Pada penelitian ini menggunakan dua macam 

triangulasi yaitu, Pertama triangulasi metode berupa pengumpulan data yang berasal 

dari wawancara, observasi, dan dokumen. Kedua, triangulasi sumber data yang 

berupa informasi dari informan, tempat peristiwa, dan dokumen serta arsip yang 

memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksud. 



 
 

Sugiyono (2011:335) menyatakan “analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Simpulan memberikan implikasi bahwa perempuan yang berdagang pada 

malam hari memiliki beberapa faktor antara lain adalah faktor diri sendiri, dorongan 

keluarga, kebutuhan ekonomi, keadaan lingkungan maupun waktu. Para perempuan 

dalam menjalankan pekerjaan sebagai pedagang pada malam hari memiliki 

penghasilan yang rendah, karena mereka memiliki modal yang kecil maka 

penghasilan yang didapat juga sedikit. Para perempuan pedagang pada malam hari di 

pasar Legi kota Surakarta rentan akan soal keamanan karena kegiatan malam hari 

rawan akan tindakan kejahatan dan para perempuan tersebut juga rentan terhadap 

kesehatan yang rendah. 

Simpulan 

1. Profil Para Perempuan Pedagang pada Malam Hari di Pasar Legi Kota Surakarta. 

Para perempuan pedagang pada malam hari di pasar Legi kota Surakarta 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai daerah yang 

berbeda juga, baik yang berasal dari kota Surakarta maupun dari luar kota Surakarta. 

Para perempuan pedagang tersebut telah melakukan aktifitasnya dari jam 17:00 

sampai pagi hari. Kondisi ekonomi yang rendah telah mempengaruhi para perempuan 



 
 

untuk menjalani pekerjaan sebagai pedagang pada malam hari di pasar Legi kota 

Surakarta. 

2. Faktor-faktor yang Mendorong Para Perempuan Memilih Sebagai Pedagang pada 

Malam Hari di Pasar Legi Kota Surakarta. 

a. Dorongan diri sendiri 

b. Dorongan kebutuhan ekonomi 

c. Dorongan keluarga 

d. Dorongan lingkungan 

e. Waktu 

3. Potret Keadaan Sosial Ekonomi Para Perempuan Pedagang pada Malam Hari di 

Pasar Legi Kota Surakarta. 

Kondisi sosial ekonomi para perempuan pedagang pada malam hari di pasar 

Legi kota Surakarta merupakan dari golongan menengah kebawah. Para perempuan 

pedagang pada malam hari ini kebanyakan sudah berusia tidak muda lagi, mereka 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Keadaan ekonomi yang 

pas-pasan memaksa mereka untuk bekerja sebagai pedagang pada malam hari di 

pasar Legi kota Surakarta. 

4. Keadaan Keamanan dan Kesehatan Para Perempuan Pedagang pada Malam Hari 

di Pasar Legi Kota Surakarta. 

Keadaan keamanan untuk para perempuan pedagang pada malam hari di pasar 

Legi kota Surakarta cukup aman dan nyaman, karena selama ini belum pernah terjadi 

hal-hal yang mengancam bagi fisik para perempuan pedagang. Keadaan kesehatan 

perempuan pedagang pada malam hari di pasar Legi kota Surakarta tak memiliki 

gangguan kesehatan yang berarti, hanya penyakit ringan untuk pengobatan hanya 

dilakukan pada puskesmas setempat. 
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