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ABSTRAK 

 

Hutang piutang merupakan realitas yang dapat dijumpai dalam segala 

lapisan kehidupan masyarakat di desa atau di kota. Berdasarkan pemikiran dari 

James C. Scott tentang mekanisme survival yang didalamnya terdapat patron dan 

klien juga hubungan yang ada dari jaringan sosial di kalangan petani. Dari realitas 

yang ada menunjukkan bahwa hutang piutang di pedesaan antara pedagang dengan 

rentenir juga merupakan mekanisme survival. Bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan akan pangan atau kebutuhan utama berhutang juga digunakan untuk 

menambah modal berjualan bagi pedagang pasar tradisional di pedesaan. Tekhnik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau indepth 

interview dengan menggunakan pedoman wawancara dan juga observasi lapangan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik analisis data kualitatif serta 

menggunakan teori dari James C. Scott yaitu mekanisme survival. 

Hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat pedesaan memang 

benar adanya. Hutang yang dilakukan oleh pedagang di pedesaan tidak hanya 

digunakan untuk memnuhi kebutuhan utama atau yang mendesak saja, namun juga 

digunakan untuk membayar hutang pada pihak lain. Pedagang yang berhutang pada 

rentenir memang memanfaatkan jaringan yang dimiliki, selain itu ada juga yang 

tetap bertahan menjadi nasabah karena merasa kasihan pada rentenir yang sulit 

mendapat nasabah baru. Hutang tidak selalu buruk bagi masyarakat pedesaan, 

karena akan membantu pada situasi tertentu. 
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ABSTRACT 

 

Debt receivables are a reality that can be found in all walks of life in the 

village or in the city.  Based on the thoughts of James C. Scott about survival 

mechanisms in which there are patrons and clients as well as existing relationships 

from social networks among farmers.  The reality shows that debt in rural areas 

between traders and moneylenders is also a survival mechanism.  Not only to meet 

the need for food or the main needs of debt is also used to increase capital for selling 

to traditional market traders in rural areas.  Data collection technique is done by in-

depth interviews or in-depth interviews using interview guidelines and also field 

observations.  In this study, researchers used qualitative data analysis techniques 

and used the theory of James C. Scott, the survival mechanism.   

Debt as a survival mechanism for rural communities is indeed true. Debt 

performed by traders in rural areas is not only used to meet primary or urgent needs, 

but is not used to pay for other parties.  Traders who owe moneylenders do make 

use of their network, but there are also those who remain customers because they 

feel sorry for moneylenders who are difficult to find new customers. Debt is not 

always bad for rural communities because it will help in certain situations. 
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membaca tugas skripsi ini. Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 
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