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ABSTRAK 

Hutang piutang merupakan realitas sosial yang telah melekat dalam 

kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat lapisan bawah. Masyarakat 

lapisan bawah identik dengan buruh sebagaimana yang dapat terlihat dari pendapat 

atau upah rendah yang diperolehnya setelah bekerja.  Penelitian yang berjudul 

Hutang Piutang Di Kalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Mojokerto menjawab permasalahan tentang bagaimana hutang piutang 

menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat lapisan bawah ( buruh )  di Desa Jetis, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teoritisasi dari David 

Chaney mengenai gaya hidup dan James S. Coleman mengenai pilihan rasional 

untuk menjelaskan fenomena hutang piutang yang dialami masyarakat lapisan 

bawah di Desa Jetis. Dengan menggunakan paradigma definisi sosial yang 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta cara 

menentukan subjek penelitian menggunakan teknik snowball. 

Penelitian ini tidak mempersalahkan hutang piutang sebagai suatu yang 

salah maupun benar, akan tetapi dalam penelitian ini menjelaskan mengenai 

bagaimana hutang piutang yang dewasa ini seakan menjadi gaya hidup buruh di 

Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian kali ini 

informan menyatakan bahwa alasan utama terjadinya hutang piutang secara terus 

menerus yang tidak pernah putus adalah karena faktor ekonomi yang rendah 

kemudian hutang dimaknai sebagai pilihan terbaik bagi masyarakat lapisan bawah 

ketika penghasilan rendah ditengah kebutuhan  yang tinggi. 

 

Kata kunci : Hutang Piutang, Gaya Hidup, Buruh, Pedesaan 
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ABSTRACT 

Accounts payable is a social reality that has been inherent in people’s lives, 

especially in the lower society. The lower society is identical to the worker as can 

be seen from the opinions or low wages earned after work. The research entitled 

Debt Receivable Among Women Workers in Jetis Village, Jetis Subdistrict, 

Mojokerto Regency answered the problem of how accounts payable become part 

of the lifestyle of lower society (labor) in Jetis Village, Jetis Subdistrict, Mojokerto 

Regency. 

To answer that problem, theoretical use of David Chaney’s lifestyle and 

James S. Coleman on the rational choice to explain the phenomenon of accounts 

payable experienced by the lower classes in Jetis Village. Using a social definition 

paradigm that uses a qualitative approach with case study methods and how to 

determine the subject of research using snowball techniques. 

This research does not blame the accounts payable as a false or true, but in 

this study explains about how accounts payable that today seems to be a lifestyle of 

workers in the Jetis Village, Jetis Subdistrict, Mojokerto Regency. In this research, 

informants stated that the main reason for continuous debt debt that never breaks is 

due to low economic factor then the debt is interpreted as the best choice for lower 

level society when low income amid high requirement. 

 

Keywords: Debt Receivables, Lifestyle, Labor, Rural 

 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Hutang piutang sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan 

masyarakat di Indonesia karena 

hutang pada saat ini tidak hanya 

dilakukan secara individu 

(perorangan), namun juga dilakukan 

oleh sekelompok orang (Hidayat, 

2013). Oleh sebab itu, bicara perihal 

hutang sangat tidak asing lagi 

terdengar ditelinga kita khususnya 

bagi masyarakat Indonesia yang 

berada di pedesaan dengan 

penghasilan yang pas-pasan disertai 

dengan kebutuhan yang beragam. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh 

(Cameron & Golby, 1990 dalam 

penelitian Nurudin & Ekasari, 2009) 

bahwa perilaku berhutang akan lebih 

sering terjadi pada orang yang 

memiliki pendapatan rendah dengan 

dibarengi pengeluaran yang tinggi. 

Hutang menjadi salah satu alternatif 
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yang dilakukan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhannya atas 

landasan rasional yang mendorong 

seseorang itu untuk berhutang. 

Kehidupan sosial yang pada 

umumnya jauh dari kesan mewah 

serta cenderung dengan hidup yang 

sederhana merupakan potret keadaan 

yang biasanya sering kita temui pada 

masyarakat khususnya di pedesaan 

(Meivani&Arsal, 2015). Namun 

belakangan ini gambaran tersebut 

rupanya telah memudar dan meluntur 

mengingat potret desa pada saat ini 

masyarakatnya mulai 

mengedepankan tampilan sebagai 

wajah baru yang ditonjolkan pada 

masyarakat pedesaan. 

Belakangan ini telah terjadi 

pergeseran budaya dari masyarakat 

Desa yang umumnya bersifat dan 

menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan 

tradisional kini mulai beralih ke gaya 

hidup yang sifatnya Modern. 

Pergeseran budaya akibat adanya 

Globalisasi ini membuat perubahan 

gaya hidup pada masyarakat pedesaan 

yang mana saat ini tampilan dijadikan 

sebagai kebutuhan utama. Yang 

dimaksud dengan gaya hidup atau 

yang sering kita dengar dengan istilah 

life style adalah gabungan dari gaya 

pribadi dan gaya sosial yang muncul 

dalam wilayah tertentu yang 

merupakan aktivitas dalam mengisi 

waktu senggang serta sikap manusia 

dalam menghadapi adanya isu sosial 

tertentu (Machin & Eeuwen, 2005 

dalam Suyanto 2013 : 143). 

Gaya hidup yang yang harus 

dipenuhi namun dengan pendapatan 

dan status ekonomi yang rendah 

membuat hutang dijadikan alternatif 

atau pilihan terbaik bagi masyarakat 

Desa Jetis untuk memperoleh apa 

yang mereka inginkan. Pada 
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umumnya sebagian besar orang 

menganggap hutang sebagai suatu 

beban tetapi tidak sedikit pula orang 

yang memaknai hutang itu sebagai 

motivasi untuk memperoleh rupiah 

dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu 

tidak sedikit orang yang mengulangi 

perilaku berhutang ini hingga menjadi 

suatu kebiasaan yang terus-menerus 

dilakukan. 

 

2.  KERANGKA TEORI 

a. Teori Gaya Hidup, David 

Chaney 

Gaya hidup bagi Chaney 

merupakan ciri sebuah dunia modern 

yang digunakan oleh  siapapun yang 

hidup sebagai suatu bentuk kehidupan 

yang khas dijalani oleh kelompok 

sosial tententu. Gaya hidup dapat 

membantu kita memahami apa yang 

dilakukan oranglain, mengapa 

mereka melakukannya dan untuk apa 

mereka melakukannya (Chaney, 

1996). 

Gaya hidup kini bukan lagi 

menjadi sebuah monopoli oleh suatu 

kelas akan tetapi sudah menjadi lintas 

kelas. Gaya hidup yang ditawarkan 

melalui iklan akan sangat mudah 

diterima oleh masyarakat dalam 

golongan apapun sehingga tidak lagi 

menjadi milik eksklusif kelas tertentu 

dalam masyarakat ( Suyanto, 2013). 

Pada perkembangannya gaya 

hidup telah membentuk perilaku-

perilaku yang terkadang tidak masuk 

diakal atau di luar nalar pemikiran 

manusia. Perilaku tersebut adalah 

seperti fenomena hutang piutang pada 

buruh perempuan yang menggunakan 

hutang sebagai suatu pemenuhan 

kebutuhan sekunder yang mana 

mekanisme survival buruh tersebut 

untuk menunjang penampilannya 
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adalah dengan bantuan segala sesuatu 

yang didapatkannya dari berhutang.  

b. Teori Pilihan Rasional, James 

S.Coleman 

James S.Coleman memiliki dasar 

pemikiran utamanya yang paling 

sederhana mengacu pada tindakan 

rasional atau yang sering disebut 

dengan tindakan yang memiliki 

tujuan. Berangkat dari sini Coleman 

mengemban tugas sosiologi yang 

cukup berat yakni mengembangkan 

teori-teori mikro ke level makro 

norma-norma, nilai-nilai sosial, 

distribusi status serta konflik sosial 

(Ritzer, 2012 ). 

Teori ini berawal dari perihal 

tujuan dan maksud oleh seorang aktor 

dalam memilih atau menentukan 

suatu keputusan. Namun di dalam 

keputusan tersebut sekurang-

kurangnya terdapat dua faktor yang 

menjadi pemaksa utama suatu 

tindakan atau suatu hal itu dapat 

terjadi. Jadi bagi Coleman semakin 

tinggi sumber daya yang seorang ator 

punyai maka pencapain tujuan 

tersebut semakin mudah dan sulit 

untuk dicapai tujuan tersebut apabila 

sumber daya yang dimiliki rendah. 

Setidaknya ada dampak negatif dan 

juga dampak positif yang ditimbukan 

ketika mendorong aktor dalam 

melakukan tindakan serta menghindar 

dari tindakan yang lain (Ritzer, 2014 : 

332-333). 

Seperti halnya fenomena hutang 

piutang pada buruh perempuan yang 

terjadi saat ini di pedesaan khususnya 

di Desa Jetis adalah karena sumber 

daya atau pendapatan sebagai buruh 

yang rendah sehingga para buruh ini 

mencari alternatif untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan cara berhutang 

yang sesuai dengan terapan dari teori 

pilihan rasional tersebut. Hutang 
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dalam hal ini dianggap sebagai suatu 

pilihan rasional terbaik ketika 

pendapatan yang mereka peroleh 

rendah sedangkan kebutuhan mereka 

begitu tinggi, sehingga dengan cara 

berhutang inilah mereka mampu 

untuk memuaskan dirinya atas 

pencapain yang diperoleh akibat 

keinginan yang ada dalam masing-

masing aktor atau dalam hal ini 

adalah buruh perempuan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian kali ini 

paradigma yang dipilih adalah 

paradigma definisi sosial. Paradigma 

definisi sosial memiliki perhatian 

pada bagaimana seseorang baik 

individu maupun kelompok dalam 

masyarakat memahami kondisi sosial 

mereka serta bagaimana efek dari 

pemahamanan tersebut pada tindakan 

atau interaksi sosial setelahnya 

(Ritzer, 2012 : 1152-1153). 

Kemudian untuk pendeketannya, 

dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bukan 

bermaksud untuk meringkas 

keseluruhan yang dikatakan oleh 

informan namun bertujuan 

memberikan deskripsi yang rinci 

mengenai Hutang Piutang yang 

terjadi. Studi kasus adalah metode 

yang digunakan dalam penelitian ini 

agar lebih dapat dipahami sebagai 

pendekatan untuk mempelajari, 

menerangkan atau menginterpretasi 

suatu kasus dalam konteksnya yang 

alamiah sehingga dapat digunakan 

untuk rujukan dan bahan penelitian 

selanjutnya.  

 Penelitian ini dilakukan di 

sebuah desa di Mojokerto. Dipilihnya 

lokasi tersebut diatas tidaklah tanpa 

alasan, dan alasan yang 

melatarbelakangi akan pemilihan 
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lokasi tersebut adalah karena 

berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan terhadap masyarakat di 

Desa Jetis tersebut banyak yang 

memiliki hutang hingga saat ini, 

bahkan mereka berhutang tidak sekali 

dua kali melainkan berkali-kali yang 

mana hutang mereka tidak hanya 

digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok melainkan juga 

tidak sedikit yang berhutang untuk 

digunakan kebutuhan kedua hingga 

kebutuhan ketiga yang menyebakan 

mereka memiliki pola konsumtif 

yakni membeli barang-barang yang 

bukan menjadi kebutuhan utamanya 

secara terus menerus tanpa 

memperhatikan nilai guna yang 

seharusnya. Dalam menentukan 

informan yang akan memberikan data 

untuk penelitian di Desa Jetis ini telah 

dipilih 7 orang buruh sebagai 

informan dengan teknik yang dipilih 

sebagai penentuan informan adalah 

menggunakan snowball sampling. 

Seperti pada umumnya dalam 

penelitian kualitatif, proses 

pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah observasi 

dan wawancara mendalam (indepth 

interview) dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Analisis  data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Terdapat tiga hal yang perlu 

untuk dilakukan dalam analisis data 

kualitatif yakni reduksi data, 

penyajian data serta yang terakhir 

adalah penariakan kesimpulan. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

a. Faktor Penyebab Perilaku 

Berhutang 
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 Dalam masyarakat Desa Jetis, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Mojokerto yang berprofesi sebagai 

seorang buruh pabrik maupun non 

pabrik yang menyebabkan mereka 

memilih hutang sebagai gaya hidup 

adalah karena adanya dorongan 

akibat dari faktor ekonomi yang 

rendah sehingga kebutuhan tidak 

dapat terpenuhi karena penghasilan 

telah habis digunakan untuk 

kebutuhan yang sifatnya primer. 

Ketika seorang buruh yang bekerja 

setiap hari dan memperoleh upah baik 

itu harian, mingguan ataupun juga 

bulanan dengan gaji dibawah UMR 

(Upah Minimum Regional) maka 

dapat dipastikan bahwa hasil yang 

dperoleh tersebut tidaklah cukup 

digunakan untuk kebutuhan yang 

sifatnya sekunder karena mengingat 

hutang yang dilakukan oleh para 

buruh ini lebih banyak digunakan 

untuk membeli peralatan dan 

kebutuhan yang sifatnya sebagai 

kebutuhan pelengkap. 

Faktor penyebab buruh 

berhutang yang selanjutnya adalah 

karena adanya dorongan dari diri 

pribadi buruh tersebut untuk 

mengedepankan tampilan. Dengan 

kebutuhan tampilan yang tinggi untuk 

bersosialisasi sedangkan penghasilan 

yang diperoleh rendah maka hutang 

dirasa sah-sah saja dilakukan dalam 

situasi seperti ini . Gengsi karena 

mengikuti gaya hidup masa kini 

dengan pendapatan yang tidak 

memungkinkan menjadi mungkin 

apabila dilakukan dengan cara 

berhutang karena bias di angsur 

maupun dibayar tunda sesuai dengan 

kemampuan buruh tersebut dalam 

melunasi pinjamannya. 

Dalam hal ini terdapat 

informan yang mengatakan bahwa 
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tujuan berhutang bagi para buruh 

tidak hanya melulu untuk pemenuhan 

gengsi dan sosialisasi, melainkan ada 

beberapa hal lain yang mendasari 

perilaku berhutang tersebut adalah 

karena faktor kepuasan semata dan 

hanya digunakan sebagai suatu 

kesenangan sehingga dilakukannya 

secara berulang. 

Perilaku hutang piutang yang 

terjadi secara terus menerus hingga 

saat ini tentu memiliki suatu akar atau 

mula kapan mereka memulainya. Dan 

perlu diketahui bahwa awal mula 

perilaku ini terjadi adalah bermula 

dari saat masyarat atau buruh ini 

menikah dan mengenal dunia industri. 

Kehidupan rumah tangga dengan 

kebutuhan yang beragam memang 

memiliki dampak tersendiri bagi 

masyarakatnya sehingga dalam hal ini 

hutang piutang juga muncul sebagai 

akibat dari suatu pernikahan dimana 

kebutuhan dalam rumah tangga 

dibarengi dengan kebutuhan yang 

beragam pula.  

Pada awalnya para buruh 

perempuan ini tidak mengenal hutang 

piutang ketika dirinya masih lajang, 

namun ketika dirinya mulai harus 

mengatur perekonomian dan 

membagi antara kebutuhan pribadi 

dan kebutuhan keluarga yang terbagi 

lagi menjadi antara kebutuhan rimer 

dan sekunder maka muncul lah 

perilaku berhutang ini sebagai 

mekanisme survival yang mereka 

lakukan secara terus menerus dan 

menjadi kebiasaan yang berulang 

dilakukan hingga saat ini.  

 

b. Pola Gaya Hidup dan Sistem 

Hutang Piutang 

 Gaya hidup telah merambah 

ke masyarakat lapisan bawah yang 

saat ini telah menjadikan kebutuhan 
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tampilan sebagai kebutuhan 

utamanya. Gaya hidup yang di anut 

oleh masyarakat saat ini adalah gaya 

hidup modern yang telah 

meninggalkan kesederhanaan sebagai 

ciri dari masyarakat pedesaan. 

 Sistem hutang piutang dalam 

masyarakat pedesaan ini begitu 

beragam salah satunya adalah 

pemilihan instansi untuk berhutang 

yang dipilih oleh masyarakat Desa 

Jetis disini adalah berbeda-beda. Bagi 

mereka yang memiliki hutang bentuk 

uang dalam jumlah yang besar Bank 

dan Koperasi adalah tujuan mereka, 

sedangkan toko atau warung dan 

perorangan dipilih untuk hutang 

dalam bentuk barang. Sistem 

pembayaran hutang piutang yang ada 

tergantung pada masing-masing 

orang dan instansi yang terkait, 

namun yang umum dilakukan adalah 

pembayaran dengan sistem di angsur 

ataupun dibayar tunda yang 

digunakan untuk berbagai kebutuhan 

seperti halnya untuk modal 

berwirausaha hingga digunakan untuk 

membeli sebuah motor bagi salah satu 

seorang buruh. Jadi tidak semua 

hutang piutang itu umumnya 

digunkan untuk sebuah kebutuhan 

pokok. Seperti halnya yang terjadi 

saat ini pada para buruh saat ini 

banyak yang berhutang barang-

barang yang diluar kebutuhan primer 

atau kebutuhan pokok untuk hidup. 

Barang-barang tersebut dapat berupa 

pakaian, kendaraan, perhiasan dan 

juga kebutuhan tampilan untuk 

kecantikan.  

Dalam memperoleh pinjaman 

para buruh ini biasanya menyertakan 

agunan yang beragam mulai dari 

BPKB,  Sertifikat Rumah hingga 

kartu ATM yang mana tergantung 

kepemilikan mereka untuk diagunkan 
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dan sesuai dengan instansi yang 

memberi pinjaman. Dalam segi 

pelunasan, setiap orang memiliki 

waktu pelunasan yang berbeda-beda 

antara satu orang dengan yang 

lainnya. Waktu pelunasan tersebut 

bisa dalam kurun waktu hari, minggu, 

bulan hingga bank tergantung besar 

kecilnya jumlah uang atau barang dan 

kesepatan awal antara pemberi dan 

penerima pinjaman.  

Kemudian hutang piutang 

terus berjalan karena para buruh 

menganggap bungah hutang yang 

mereka miliki adalah murah untuk 

hutang benda seperti pakaian 

sedangkan merasa mahal saat hutang 

tersebut dalam bentuk uang dengan 

bungah yang telah ditetapkan oleh 

pihak instansi yang bersangkutan. 

Ketika buruh tidak dapat membayar 

angsuran hutang yang harusnya 

dibayar maka ada beberapa jalan yang 

akan mereka tempuh yakni dengan 

mencari pinjamam kepada pihak atau 

instansi lain atau akan membiarkan 

mereka terkena denda agar tidak perlu 

repot untuk mencari pinjaman lain. 

Beberapa buruh menganggap hutang 

menjadi suatu yang mengganggu 

namun ada juga yang menganggap 

memiliki hutang adalah suatu hal 

yang wajar sehingga todak perlu 

ditakutkan karena para buruh 

beranggapan rezeki telah ada yang 

mengatur.  

  

c. Makna Hutang 

Hutang dikmaknai berbeda 

antara satu orang dengan oranglain 

yang mana hutang dimaknai untuk 

memenuhi kebutuhan atau 

memperoleh barang yang ingin 

dimiliki oleh seorang tersebut.  Sama 

halnya dengan para buruh yang 

memilih jalan berhutang adalah 
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semata-mata untuk memiliki apa yang 

diinginkannya sebagai kebutuhan 

yang harus dipenuhi. Hutang 

dimaknai sebagai suatu beban yang 

tidak sepenuhnya menjadi beban 

karena dibalik beban yang di 

tanggung buruh terdapat imbalan 

berupa kepemilikan barang yang 

diinginkan oleh mereka sehingga 

menimbulkan kepuasan tersendiri 

bagi pelakunya. 

 

5. PEMBAHASAN 

Disini peneliti akan kembali 

mencoba mereview kembali 

hubungan antara Gaya Hidup dan 

Pilihan Rasional dalam bentuk 

konsep Gaya Hidup Buruh 

Perempuan yang merujuk pada hasil 

temuan data. 

Dalam fenomena yang terjadi 

pada para buruh sebagai bagian dari 

masyarakat lapisan bawah ini 

menganggap bahwa hutang adalah 

sebagai segala sesuatu yang wajar 

dilakukan oleh manusia yang tidak 

mampu memenuhi kebutuhannya 

akibat sumber daya finansial yang 

rendah. Disamping resiko 

pembayaran antara berhutang yang 

mana akan lebih mahal daripada 

harga yang dibayar dengan tunai, 

hutang masih menjadi pilihan dan 

terus dilakukan berulang.  

Meski terkadang di antara 

para buruh tersebut merasakan bahwa 

bungah hutang itu tidak murah akan 

tetapi hal tersebut terus dilakukan 

oleh para buruh tersebut atas dasar 

ingin memenuhi kebutuhan dalam 

hidupnya. Namun yang berkaitan 

dengan teori gaya hidup yang telah 

dijelaskan diatas dengan kehidupan 

masyarakat pedesaan yang menjadi 

topik penelitian kali ini adalah sulit 

dibedakannya jarak antara gaya hidup 
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masyarakat yang tinggal di pedesaan 

dengan masyarakat perkotaan.  

Kebutuhan  tampilan para 

buruh terkait dengan teori gaya hidup 

dalam aspek adaptasi individu 

terhadap kondisi sosial yang 

dilakukan secara aktif dalam tindakan 

sosial individu dalam pemenuhan 

kebutuhan dan sosialisasi dengan 

oranglain. Adaptasi yang dilakukan di 

sini adalah seperti halnya kelompok-

kelompok masyarakat yang terbentuk 

atas dasar kesamaan memiliki hutang. 

Kemudian pemenuhan kebutuhan dan 

sosialisasi dengan oranglain tersebut 

dapat terpenuhi dengan berhutang 

karena diketahui hampir semua buruh 

pada masyarakat pedesaan memiliki 

upah atau gaji yang relatif kecil 

sehingga jelas akan habis digunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari saja. 

Pemilihan hutang sebagai alternatif 

ketika upah tidak mencukupi untuk 

membeli suatu secara tunai 

merupakan nilai-nilai atau anggapan 

yang akan oranglain berikan terhadap 

perilaku yang akan dilakukan atas 

tindakan tersebut. Dengan pernyataan 

dan pengakuan dari keseluruhan para 

buruh yang mengungkapkan bahwa 

hutang yang dilakukan masyarakat 

bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan primer, yakni diantaranya 

hutang untuk membeli pakaian dan 

kebutuhan tampilan lainnya sesuai 

dengan teori gaya hidup yang 

menyatakan bahwa gaya hidup adalah 

masuk dalam kebutuhan sekunder 

atau kebutuhan kedua.  

Hutang bagi para buruh 

perempuan di Desa Jetis merupakan 

hal yang wajar sehingga terus 

dilakukan secara berulang, bahkan 

beberapa mengatakan dengan terus 

terang hal tersebut dilakukan agar 

mereka dapat menyamai tetangga 
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lainnya atau masyarakat lainnya 

dalam aspek tampilan. Hal ini juga 

sesuai dengan pernyataan teori gaya 

hidup yang menyebutkan bahwa gaya 

hidup merupakan suatu kebiasaan 

individu ataupun kelompok dalam 

kehidupan sosial yang menerapkan 

pola hidup tertentu untuk mencapai 

status yang diakui dalam masyarakat, 

sehingga hutang menjadi gaya hidup 

buruh saat ini adalah karena 

kebiasaan-kebiasaan berhutang 

tersebut yang sering secara terus 

menerus dilakukan oleh masyarakat.  

Kemudian berdasarkan teori 

pilihan rasional dapat dijelaskan 

bahwa informan memiliki pandangan 

yang berbeda-beda terhadap makna 

dari hutang piutang itu sendiri. Dalam 

hal ini hutang piutang diyakini 

sebagai suatu yang sudah sangat tepat 

ketika seseorang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

namun disisi lain terdapat dorongan 

yang begitu kuat dari dalam dirinya 

untuk memiliki suatu benda maupun 

barang sebagai hal yang harus 

terpenuhi bagi kehidupan buruh 

sebagai bagian dari masyarakat 

lapisan bawah. 

Hutang piutang yang kerap 

kali terjadi pada buruh sebagai bagian 

dari masyarakat lapisan bawah 

dimaknai sebagai sesuatu hal yang 

harus dilakukan untuk atau agar dapat 

memiliki suatu barang yang 

dikehendaki. Dengan melakukan 

kegiatan ini bersama-sama dengan 

tetangga maupun keluarga 

dianggapnya suatu kesenangan 

tersendiri. Meski dengan upah yang 

didapatkannya dari bekerja selama 

satu hari yang tidak seberapa namun 

ia meyakini akan dapat membayar 

dan melunasi penuh hutang yang ia 

miliki. Berhutang dipilihnya karena 
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upah yang di dapatkan rendah 

sehingga jika tidak dengan berhutang 

maka ia tidak dapat memiliki apa 

yang diinginkannya.  

Tujuan didukung dengan 

sumber daya yang mencukupi dan 

memenuhi. Sedangkan apabila 

sumber daya rendah maka aktor akan 

memilih dan menempuh jalan lain 

untuk mencapai tujuannya tersebut 

dan dalam hal ini hutang dipilih buruh 

sebagai bagian pada masyarakat 

lapisan bawah di Desa Jetis, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Mojokerto untuk mencapai tujuan 

yang diinginkannya. 

 

6. KESIMPULAN 

Hutang pada saat ini telah 

menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat pedesaan karena hutang 

dilakukan buruh untuk memenuhi 

kebutuhan tampilannya yang nampak 

dilihat oleh mata dan dilakukan secara 

berulang serta telah menjadi suatu 

kebiasaan yang dilakukan oleh para 

buruh perempuan secara terus 

menerus. Kedua, buruh sebagai 

bagian dari masyarakat lapisan bawah 

menjadikan hutang sebagai gaya 

hidup adalah karena dorongan faktor 

ekonomi yang rendah namun 

dibarengi dengan kebutuhan tampilan 

yang tinggi, sehingga hutang menjadi 

mekanisme survival buruh ketika 

kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. 

Ketiga, Hutang pada masyarakat 

pedesaan khususnya buruh di Desa 

Jetis dilakukan dalam bentuk uang 

maupun barang yang melibatkan 

instansi formal maupun non formal. 

Kemudian yang keempat atau yang 

terakhir adalah hutang dimaknai 

berbeda antara masyarakat yang telah 

lama bekerja menjadi buruh dan 

masyarakat yang baru bekerja 
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menjadi buruh. Bagi buruh yang telah 

lama bekerja memaknai hutang 

sebagai media yang digunakan untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan 

yang menjadikan penyemangat 

mereka dalam bekerja. Sedangkan 

bagi mereka yang masih baru bekerja 

sebagai buruh memaknai hutang 

sebagai media untuk memperoleh 

suatu bentuk barang yang diinginkan. 

Namun dari sini dapat disimpulkan 

secara keseluruhan hutang dianggap 

menjadi suatu hal yang dianggap 

pilihan terbaik ketika sumberdaya 

yang dimilki buruh tersebut rendah 

ditengah kebutuhan dan keinginan 

mencapai sesuatu yang tinggi. 

 

7. SARAN 

Hasil dari penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi acuan bagi 

penelitian selanjutnya khusunya yang 

berkaitan dengan hutang piutang. 

Selain itu bagi masyarakat khususnya 

buruh perempuan di Desa Jetis, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Mojokerto agar membatasi konsumsi 

yang dilakukan secara berlebihan 

terhadap barang-barang yang sifatnya 

sekunder agar tidak menjadi 

masyarakat yang berperilaku 

konsumtif yang merujuk pada pola 

hidup boros. Dalam hal ini juga 

diharapkan masyarakat agar 

berhutang menyesuaikan dengan 

pendapatan mereka sebagai seorang 

buruh. Kemudian bagi pemerintah 

daerah dan instansi keuangan sekitar 

Desa Jetis, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Mojokerto agar lebih 

banyak melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat untuk beralih praktik 

Hutang Piutang dari Rentenir ke Bank 

yang saat ini telah banyak berdiri di 

sekitar Desa Jetis. 
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