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Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat salah satunya dengan 
jalan menitikberatkan pada peluang dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya terhadap 
masyarakat. Namun dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah banyak 
menimbulkan masalah sosial yang berkenaan dengan maslah ketenagakerjaan khususnya 
pengangguran, hal ini disebabkan pertambahan jumlah angkatan kerja jauh lebih besar 
dibanding pertumbuhan lapangan kerja produktif yang dapat diciptakan setiap tahun juga 
tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada karena kurang 
pengalaman kerja ataupun pendidikan yang rendah sehingga tenaga demikian tidak 
dibutuhkan. 
Kehadiran sektor informal dapat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat 

perkotaan yang tidak terserap dalam sektor formal karena tidak memerlukan keahlian 
khusus ataupun pendidikan yang tinggi juga tidak memerlukan modal yang besar. Salah 
satu kegiatan ekonomi di sektor informal adalah penjual tahu sumedang keliling dan masih 
dapat bertahan di tengah krisis perekonomian. 
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kehidupan penjual 
tahu sumedang keliling di Kota Malang. Sebagai subyek penelitian ini adalah penjual tahu 
sumedang keliling yang berada di Kota Malang dengan jumlah sampel enam orang. 
Adapun teknik analisa datanya dalam penelitian ini menggunakan analisa penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan jawaban permasalahan dari hasil 
observasi dan wawancara melalui prosedur pengumpulan data, reduksi data, display data 
dan penggambaran kesimpulan dari suatu fenomena yang diteliti. 
Dalam analisa hasil penelitian dapat diketahui bahwa kehidupan responden meliputi aspek 
ekonomi yaitu keberadaan responden sebagai penjual tahu Sumedang keliling di Kota 
Malang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh pebghasilan yang lebih besar dari 

pekerjaan sebelumnya seperti yang telah diraih oleh teman atau tetangganya yang bekerja 
sebagai penjual tahu Sumedang keliling di Kota Malang. Penghasilan responden menjadi 
meningkat dari pada pekerjaan sebelumnya setelah menjadi penjual tahu Sumedang 
keliling. Aspek sosial yaitu responden tinggal menetap bersama komunitasnya yang bersuku 
Sunda disuatu pemukiman penduduk asli Kota Malang, serta kehadirannya dapat diterima 
oleh masyarakat setempat karena dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga 
sekitarnya. Aspek fisik yaitu responden tinggal di rumah kontrakan milik warga dengan 
kondisi lingkungan yang cukup terjaga kebersihannya serta rumah-runah penduduk yang 
jaraknya tidak terlalu padat. Responden setiap bulannya mendapatkan anggaran kesehatan 
dari majikannya sebesar Rp 20.000,-. 

 


