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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 Uang merupakan benda yang dapat dipertukarkan dengan benda yang lain. 

Uang memiliki empat fungsi yaitu, sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, alat 

satuan hitung dan alat ukur pembayaran yang tertunda. Sebelum ada uang sebagai 

alat tukar, masyarakat menggunakan barang untuk ditukar dengan barang yang lain. 

Uang sebagai alat penyimpan nilai yaitu uang dapat disimpan oleh masyarakat 

sebagai tabungan untuk dapat digunkaan pada masa yang akan datang atau dalam 

bentuk barang dagangan. Uang sebagai alat tukar yaitu uang dapat digunakan untuk 

menilai harga barang yang berbeda jenis dan bentuknya. Uang sebagai alat ukur 

pembayaran yang tertunda yaitu uang digunakan untuk alat pinjam-meminjam, 

karena jika meminjamkan sapi dalam waktu satu tahun dengan uang dalam waktu 

yang sama nilainya akan berbeda (Solokin dan Suseno, 2002).  

 Uang menjadi penting saat digunakan sebagai modal bagi para pemilik 

modal. Uang digunakan sebagai modal dengan cara, melakukan sirkulasi ekonomi 

uang menjadi modal untuk menghasilkan uang kembali. Sebagai contoh pedagang 

membeli buku tulis seharga Rp.50.000,00 dan dijual kembali dengan harga 

Rp.100.000,00 dari hal tersebut uang mengalami sirkulasi dan kembali dalam 

bentuk uang dengan jumlah lebih banyak dari sebelumnya (Federick, 2007).  

 Hutang tidak dapat dipisahkan dengan uang, karena uang merupakan alat 

atau media dalam melakukan hutang atau pinjam-meminjam. Dalam komunitas di 

pedesaan yang ada di Jawa, hutang dianggap sebagai tindakan sosial yang memiliki 

arti negatif dan tabu dibicarakan. Hutang diindikasiakan sebagai ketidakmampuan 

finansial dan berpengaruh terhadap status sosial masyarakat. Semakin banyak 

hutang maka semakin rendah status sosial masyarakat, oleh karena itu hutang 

dilakukan secara diam-diam, agar tidak diketahui oleh tetangga. Hutang dijadikan 

sebagai kontrol sosial yang dihindari untuk dilakukan oleh masyarakat. Transaksi 
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peminjaman uang di komunitas desa dilakukan dalam institusi informal yang 

beragam (Heru, 2001). 

Hutang yang dimaksud disini adalah hutang pedagang pasar kepada 

rentenir. Hutang piutang tidak bisa dipisahkan dari perdagangan, karena kedua 

aktivitas tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Pedagang sukses (toko besar, 

memiliki laba besar) biasanya juga melakukan pekerjaan yang lain yaitu sebagai 

rentenir, hal itu bisa dianggap sebagai pekerjaan sampingan atau utama. Setelah 

lebih mapan sebagai rentenir, mereka akan mengambil pinjaman di bank untuk 

memperluas bisnis sebagai rentenir. Terdapat norma sosial dari hutang piutang yang 

dilakukan yaitu peminjam harus membayar cicilan sesuai kesepakatan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Terdapat sudut pandang tentang bantuan yang diberikan oleh rentenir adalah 

jebakan untuk meningkatkan ketergantungan nasabah pada rentenir. Rentenir 

memiliki kepercayaan bahwa orang yang berhutang akan merasa berhutang budi 

dan wajib mengembalikan bantuan yang diberikan. Seperti dalam pepatah Jawa 

"utang dhuwit iso dilunasi, utang budi digowo mati" (hutang uang bisa dilunasi, 

hutang budi dibawa mati). Rentenir menggunakan nilai budaya itu untuk 

mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan. Orang yang berhutang kepada 

rentenir menganggapnya sebagai orang yang mulia, karena dapat membantu 

kapanpun saat ada kesulitan. Rentenir memberikan bantuan finansial terkadang 

lebih, terkadang kurang. Itu merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki 

rentenir, keunggulan yang lain yaitu bisa memberikan pinjaman berupa uang tunai 

secara langsung tanpa syarat yang berarti. Pembayaran hutang bisa sesuai 

kesepakatan, berapa lama dan berapa jumlah cicilan dari uang yang dipinjam (Heru, 

2001). 

Pedagang di pasar tradisional yang memiliki pengahasilan yang rendah 

karena modal yang dimiliki tidak banyak akan merasa dimudahkan dengan adanya 

rentenir. Bagi pedagang dengan modal yang sedikit akan merasa terbantu jika 

membutuhkan uang untuk tambahan modal, misalnya butuh uang Rp.100.000, 00 
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jika pinjam kepada rentenir akan diberikan secara langsung tanpa jaminan. Hutang 

tersebut akan dikembalikan oleh peminjam sesuai kesepakatan dengan rentenir. 

Jika uang yang dipinjam lebih besar maka rentenir akan meminta jaminan kepada 

peminjam. Pedagang yang melakukan pinjaman kepada rentenir adalah pedagang 

dengan perekonomian rendah. 

 Saat ini hutang tidak dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, 

karena perkembangan budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh kemudahan dalam 

mengakses informasi. Setidaknya hutang tidak dianggap sebagai sesuatu yang 

sangat dihindari bagi masyarakat desa. Masyarakat lebih bisa menerima jika ada 

tetangga yang memiliki hutang dan tidak terlalu menganggap sebagai masalah yang 

besar. Hutang dianggap sebagai kepercayaan dalam berhubungan dengan tetangga 

dan masyarkat yang lain. Kepercayaan dalam hutang timbul sehingga mengeratkan 

hubungan pihak yang berhutang dan memberikan hutang. Kepercayaan yang ada 

dalam hubungan tersebut tidak akan muncul begitu saja dalam kehidupan 

masyarakat. 

 Penelitian tentang hutang sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh 

Katherine Smith, Noah Lewin-Epstein dan Moshe Semyonov, Uswah Dia Dara. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan topik tentang hutang menjadi 

menarik untuk diteliti karena realita yang ada melekat dalam kehidupan 

masyarakat, di pedesaan ataupun di perkotaan. Hutang dilakukan oleh individu 

dengan individu yang lain sehingga terjadi relasi dan terdapat sirkulasi uang dalam 

hubungan tersebut. Sirkulasi uang terjadi antara yang meminjam dan yang memberi 

pinjaman. Pemberi pinjaman di desa tidak hanya melalui lembaga formal atau 

resmi, namun ada juga yang tidak resmi atau perorangan yang biasa disebut sebagai 

rentenir.  

 Penelitian yang lain yaitu mebahas tentang uang yang dilakukan oleh Nick 

Llewellyn, Ariel Wilkis, Alicja Bobek et al, Edward Kasabov, M Nurjihadi dan 

Arya Hadi. Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan fokus tentang uang berisi 

tentang seberapa penting uang dalam kehidupan masyarakat. Uang tidak hanya 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

4 

 

SKRIPSI            HUTANG SEBAGAI MEKANISME…        ROZANA AINIAH 

 

 

dianggap sebagai alat ekonomi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, namun 

memiliki makna sosial bagi masyarakat. Uang umumnya dianggap sebagai alat 

tukar dalam kegiatan ekonomi yang digunakan untuk membeli kebutuhan sandang, 

pangan dan papan, namun uang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial, 

politik, budaya dan psikologis. Semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh 

masyarakat maka semakin tinggi status sosial yang dimiliki yang kemudian dapat 

mempengaruhi posisi dalam bidang kehidupan yang lain seperti politik, ekonomi 

dan budaya. Hal ini seperti konsep the cultural capital yang dikembangkan 

Bourdieu bahwa pola hubungan politik dan ekonomi dalam masyarakat dipengaruhi 

oleh status sosial yang dimiliki.  

 Uang menjadi penting tidak hanya karena fungsi yang melekat didalamnya, 

namun bisa juga karena uang dianggap sebagai standart yang ditetapkan dalam 

kehidupan masyarakat untuk menetapkan seseorang dalam status sosial tertentu. 

Uang memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang memberi 

makna. Bagi para pedagang dan para pejabat yang memiliki status sosial berbeda 

dalam memaknai uang akan berbeda satu dengan yang lain, perbedaan dalam 

memaknai uang dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pekerjaan dan 

lain-lain. Bagi masyarakat desa dan kota juga akan memaknai uang sebagai suatu 

hal yang berbeda, walaupun secara fisik memiliki bentuk yang sama.  

 Pengertian Hutang menurut (Munawir 2004) adalah semua kewajiban 

keuangan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, dimana hutang juga sebagai dana 

atau modal yang berasal dari pemberi pinjaman. Hutang dapat mengorbankan 

manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang bisa timbul karena kewajiban 

saat ini. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan hutang perlu adanya 

pertimbangan resiko biaya yang timbul yaitu berupa bunga hutang. Hutang dapat 

dibedakan menjadi dua menurut jangka waktunya yaitu hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang dengan waktu 

pelunasan 1 tahun dan hutang jangka panjang adalah hutang dengan waktu 

pelunasan lebih dari 1 tahun. 
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 Hutang piutang menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pasal 1754 memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. 

Pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu meberikan pihak yang 

lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan 

syarat pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama bentuk dan 

keadaan yang sama pula. Hutang juga diatur dalam hukum islam dengan isi yaitu 

hutang tidak dilarang dalam islam, yang justru dianjurkan karena dengan memberi 

hutang sama artinya dengan membantu orang lain. Masyarakat tidak bisa hidup 

tanpa bergantung atau tanpa bantuan dari pihak lain. Landasan dalam hukum islam 

tidak secara spesifik mengatur tentang hutang, namun bisa melalui penanaman nilai 

moral bagi masyarakat seperti gotong royong, saling mebantu jika ada yang 

membutuhkan dan lain-lain. Hutang memiliki beragam pengertian mulai dari 

hutang menurut UU dan hutang dalam hukum islam. 

 Penelitian tentang hutang ini menjadi menarik untuk diteliti karena berfokus 

pada hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat pedesaan. Masayarakat 

pedesaan yang akan dijadikan subyek dalam penelitian yaitu para pedagang yang 

memiliki hutang pada rentenir. Masyarakat pedesaan tidak terlepas dari pasar 

tradisional yang didalamnya terdapat pedagang dan pembeli dalam kesehariannya. 

Pedagang menjadi penting karena selalu dibutuhkan oleh pembeli, begitupun 

sebaliknya. Dalam realita yang ada tidak hanya ada pedagang dan penjual saja di 

pasar, namun ada juga rentenir atau pemberi hutang. Rentenir menawarkan hutang 

kepada pedagang yang ada di pasar. Dengan demikian sirkulasi uang akan selalu 

terjadi antara pedagang dan pembeli juga antara rentenir dan pedagang. Rentenir 

tidak bisa disalahkan dalam posisinya yang memberikan pinjaman kepada para 

pedagang, karena ada juga pedagang yang membutuhkan rentenir untuk meminjam 

uang yang akan digunakan sebagai modal berjualan. Pedagang meminjam uang 

kepada rentenir dan diberikan secara langsung yang digunakan sebagai modal 

berjualan, alasan kenapa pedagang meminjam uang kepada rentenir yaitu karena 
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uang tersebut akan disirkulasikan dalam bentuk modal sehingga mendapatkan 

keuntungan itu yang diharapkan oleh pedagang.  

 1.2 Fokus Studi 

Dari permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang berikut fokus 

studi penelitian,  

1. Apakah faktor pendorong hutang hanya sebagai mekanisme survival? 

2. Bagaimana hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat pedesaan? 

 

 1.3 Tujuan 

Berdasarkan fokus studi yang telah disusun tujuan dari penilitian yang akan 

dilakukan yaitu: 

- Untuk memahami hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat 

pedesaan 

- Untuk menjelaskan hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat 

pedesaan 

- Untuk mengungkap hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat 

pedesaan 

- Untuk membahas hutang sebagai mekanisme survival pada masyarakat 

pedesaan  

 

1.4 Manfaat 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, khususnya 

dalam memperkaya pemahaman tentang tindakan rasional pada masyarakat 

pedesaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan mengenai teori Mekanisme yang dikembangkan oleh James 

C. Scott. Harapan peneliti, temuan dalam penelitian ini dapat menjelaskan 

realitas dengan landasan teoritik sehingga bermanfaat bagi ditemukannya hal-

hal baru untuk dikembangkan selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah seluruh tahapan dalam penelitian 

serta hasil yang diperoleh dapat memperluas wawasan mengenai hutang sebagai 

mekanisme survival dalam masyarakat pedesaan. Bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat diterima sebagai 

kontribusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1  Review Studi Terdahulu 

Penelitian tentang hutang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Pada bagian 

ini peneliti akan mereview lebih rinci penelitian terdahulu khususnya yang 

dilakukan oleh disiplin ilmu yang sama dengan peneliti, yakni Sosiologi. Tidak 

hanya Sosiologi ada juga disiplin ilmu lain yang melakukan penelitian tentang 

hutang. Selain penelitian tentang hutang yang akan direview namun ada juga 

penelitian tentang uang. 

Penelitian tentang hutang sudah banyak dilakukan sebelumnya salah 

satunya oleh Katherine Smith dengan judul You don’t own money, you’re just 

the one who’s holding it’:Borrowing, lending and the fair person in North 

Manchester. Dalam artikel tersebut penelitian dilakukan di Inggris, membahas 

tentang munculnya ekonomi moral kepribadian antara beberapa orang-orang 

miskin di Inggris. Khususnya artikel ini membahas bagaimana konsepsi baru 

dari orang yang melakukan peminjaman dan meminjamkan uang antara 

tetangga, sebagai semacam jaringan pengaman dan bagaimana stigma sosial 

yang ada. Persyaratan dalam melakukan pinjaman dinegosiasikan karena orang-

orang miskin di Inggris butuh dukungan negara dalam keadilan pada 

masyarakat Inggris, ada yang berjuang dalam menghadapi stigma dalam 

masyarakat. Artikel ini mencoba memahami dinamika perubahan ekonomi 

rumah tangga dalam konteks apa yang sedang diperjuangkan karena 
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mengeksplorasi kehidupan sehari-hari dan pengalama orang-orang dan 

keluarga dalam kemiskinan dan cara-cara dimana reformasi kesejahteraan 

ditangani atau dapat diselesaikan dengan hubungan bertetangga. Terdapat 

konsepsi baru dalam masyarakat yang muncul dalam hubungan interpersonal 

dengan membuka praktek lokal peminjaman dan meminjamkan uang antara 

tetangga jauh dan tetangga baru. Di desa terdapat rumah yang sederhana di tepi 

perumahan besar sehingga ada keseimbangan antara tindakan dengan 

kehidupan sosial yang dilakukan. 

Artikel berikutnya berjudul Household debt in midlife and old age: A 

multinational study yang ditulis oleh Noah Lewin-Epstein dan Moshe 

Semyonov. Jurnal ini membahas tentang hutang yang ada pada rumah tangga di 

usia pertengahan dan diusia tua, dan meningkatnya konsumsi karena adanya 

kredit. Awalnya peneliti berasumsi bahwa pada generasi saat ini orang tua jauh 

lebih mungkin melakukan konsumsi barang dan jasa menggunakan kredit untuk 

mempertahankan standart hidupnya. Penelitian ini ada karena ada fenomena 

meningkatnya hutang rumah tangga, namul lebih fokus yaitu pada orang diusia 

lanjut. Mereka berharap dapat mengumpulkan kekayaan selama hidupnya. Ada 

dua hutang dalam hutang rumah tangga yaitu hutang hipotek terkait 

kepemilikan rumah dan hutang keuangan. 

Artikel yang  selanjutnya ditulis oleh Uswah Dia Dara berjudul Hutang 

piutang di kalangan buruh perempuan di desa jetis kecamatan jetis kabupaten 

mojokerto. Berisi tentang hutang piutang di kalangan buruh pabrik yang 

dilakukan untuk memenuhi gaya hidup buruh perempuan di desa. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pergeseran makna hutang 

bagi masyrakat pedesaan. Informan yang ada dalam penelitian juga berbeda 

yaitu menggunakan pedagang yang memiliki hutang kepada rentenir. 

Artikel yang  selanjutnya ditulis oleh M Nurjihadi dan Arya Hadi 

dengan judul Lingkaran setan kemiskinan dalam masyarakat pedesaan, studi 

kasus petani tembakau di kawasan pedesaan pulau lombok. Artikel berisi 
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tentang kemiskinan yang terjadi pada petani tembakau yang menyebabkan 

adanya debt trap dalam kehidupan petani yang sederhana. Uang penting agar 

masyarakat tidak terjebak dengan hutang, namun uang juga merupakan alat 

yang digunkan dalam melakukan hutang piutang. 

Artikel selanjutnya berjudul ‘Money Talks’: Communicative and 

Symbolic Functions of Cash Money. Oleh Nick Llewellyn. Bagaimana uang 

cash dapat bertahan pada saat ini di era digital, namun tetap saja ada peran uang 

cash yang tidak bisa digantikan oleh uang tidak tunai atau uang kertas. Saat 

banyak transaksi yang bisa dilakukan secara online dengan cara transfer dan 

sebaginya, uang tunai masih dibutuhkan dan penting dalam keadaan tertentu. 

Uang tunai masih belum tergantikan dengan uang tidak tunai. Uang dianggap 

sebaga simbol tertentu dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan uang 

sebagai modal sosial. Saat uang digunakan sebagai pembayaran tunai, namun 

yang digunakan adalah mata uang asing tentu akan menimbulkan adanya 

perhatian yang menunjukan posisi status sosial seseorang. 

Artikel selanjutnya berjudul Trust, power or money: What governs 

business relationship. Oleh Bachmann dan Kroege berisi tentang konsep 

kepercayaan sebagai simbol dari komunikasi. Dalam suatu hubungan bisnis 

kepercayaan muncul melalui media lain seperti uang dan kekuasaan, maka dari 

itu uang menjadi penting untuk dimiliki. Uang dapat memobilisasi masyarakat 

dalam berbagai bidang kehidupan, melalui simbol status dapat mempengaruhi 

status ekonomi dan status politik seseorang. 

Artikel selanjutnya berjudul Is money always the most important thing? 

Polish construction workers in Ireland. Oleh Alicja Bobek et al berisi tentang 

uang adalah hal yang penting bagi pekerja konstruksi yangg ada di Irlandia, 

pekerja konstruksi tersebut merupakan pengungsi yang berasal dari Polandia. 

Uang menjadi hal penting dimanapun dan kapanpun sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. 
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Artikel selanjutnya berjudul Investigating difficulties and failure in 

early-stage rural cooperatives through a social capital lens. Oleh Edward 

Kasabov berisi tentang koperasi di pedesaan diasumsikan dapat berkontribusi 

pada pembangunan ekonomi, regenersi, pelayaan. Ada kesulitan diawal adanya 

koperasi di pedesaan dari menejeman dan modal sosial yang masih belum 

maksimal. Modal sosial belum dimiliki oleh para anggota koperasi tentu saja 

menjadi alasan yang dapat menghambat pertumbuhan koperasi, selain itu 

pengurus koperasi apakah sudah tepat dalam menjalankan koperasi tersebut. 

Dalam artikel yang berjudul Debt/credit, money and social relationships 

in the underground credit markets of Soweto, South Africa  oleh Detlev Krige 

berisi tentang bisnis peminjaman uang berskala kecil di salah  satu lingkungan 

miskin yang ada di Afrika Selatan. Lintah darat atau rentenir mencoba 

mempengaruhi masyarakat untuk mengambil pinjaman kepada mereka, 

sehingga mempengaruhi persebaran uang tunai yang dapat menyebabkan 

ketidakstabilan bank. Hutang kepada rentenir dilakukan oleh orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Dari hasil penelitian tersebut didapat 

fakta bahwa rentenir yang melakukan bisnisnya dalam hutang piutang adalah 

orang yang pernah melakukan pencurian atau seorang kriminal. Melakukan 

pencurian dan menjual barang hasil curian, serta melakukan tindakan kriminal 

lainnya sehingga mendapatkan banyak uang. Uang yang didapat kemudian 

dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. 

Artikel berjudul The Moneylenders and Indebtedness: Understanding 

the Peasant Economy of Colonial Assam, 1900-1950  oleh Arupjyoti Saikia 

berisi tentang dinamika peminjaman uang pedesaan di Brahmapura India dari 

tahun 1900-1951. Hutang atau peminjaman dilakukan oleh petani miskin, petani 

miskin meminjam uang kepada petani kaya dan jaminan dari transaksi tersebut 

adalah tanah yang dimiliki. Rentenir mencoba melegitimasi tindakannya 

melalui berbagai praktek sosial dalam kehidupan masyarakat. Rentenir yang 

memberi hutang kepada petani miskin adalah petani kaya. Petani miskin yang 
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akan meminjam uang kepada rentenir akan melihat situasi dan kondisi yang 

dihadapi seperti mempertimbangkan kondisi pasar dan tanaman yang akan 

ditanam. 

Artikel berjudul Walking with Moneylenders: The Ecology of the UK 

Home-collected Credit Industry oleh Andrew Lyshon and Paola et al berisis 

tentang bagaimana penyedia layanan kredit menjalankan bisnis dengan 

mendapatkan peminjam uang. Penyedia kredit atau rentenir dengan peminjam 

uang melakukan tindakan yang saling menguntungkan (simbosis mutualisme). 

Hubungan yang ada antara rentenir dan peminjam dijaga untuk menghasilkan 

informasi tentang kemampuan peminjam untuk membayar hutang dan agar 

peminjam akan meminjam atau berhutang lagi suatu saat nanti. Hubungan dan 

interaksi antara peminjan dan rentenir yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil 

yang didapat yaitu terdapat kategori peminjam dari penelitian yang dilakukan 

yaitu peminjam yang baik, peminjam yang agak buruk, peminjam yang buruk. 

Hal itu didasarkan atas cara membayar sang peminjam apakan tepat waktu dan 

sesuai syarat dan ketentuan saat membayar.  

 

1.5.2 Teori 

Penelitian ini akan diawali dengan memahami realitas sosial hutang sebagai 

mekanisme survival bagi masyarakat pedesaan kalangan ekonomi bawah.  

Teori Mekanisme James C. Scott 

Teori mekanisme survival yang dipopulerkan oleh James C. Scott. Teori 

tersebut memandang bahwa terdapat tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin 

untuk bertahan hidup, yaitu: 

1. Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya sekali sehari 

dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. 

2. Menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan 

seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau 

melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan seluruh 
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sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin, terutama istri sebagai pencari 

nafkah tambahan bagi suami. 

3. Meminta bantuan dari jaringan sosial yang dimiliki seperti kerabat dan keluarga, 

kawan-kawan sedesa, atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (patron), 

dimana ikatan patron dan kliennya (buruh) merupakan bentuk asuransi dikalangan 

petani. Patron menurut definisinya adalah orang yang berada dalam posisi untuk 

membantu klien-kliennya. Patron dalam kehidupan petani adalah pemilik modal 

yang dapat membantu kesulitan keuangan yang dihadapi petani. (Scott, 1989:40) 

Dalam penelitian yang dilakukan mekanisme survival dilakukan oleh 

pedagang miskin di pedesaan. Cara yang dilakukan dalam bertahan hidup yaitu 

dengan meminjam uang atau berhutang kepada rentenir. Rentenir bagi pedagang 

miskin di desa dianggap sebagai penyelamat hidupnya, karena dapat membantu saat 

ada kesulitan dan membutuhkan bantuan. Seperti yang  dikatakan Scott orang 

miskin bagaikan orang yang tenggelam di air sampai sebatas leher, gelombang 

sekecil apapun bisa menenggelamkannya. 

Mekanisme survival yang dilakukan oleh pedagang miskin jika cara yang 

pertama saat ini tidak ada pedagang di pedesaan yang kesulitan untuk makan, jika 

ada akan sedikit jumlahnya. Hutang yang dipinjam juga tidak untuk memenuhi 

kebutuhan utama, namun untuk modal berdagang yang termasuk dalam cara yang 

kedua. Cara yang ketiga meminta bantuan kepada jaringan sosial yang dimiliki 

seperti kerabat, keluarga, teman. Pedagang akan berteman tidak jauh dengan profesi 

yang dilakukan yaitu pedagang juga, pedagang miskin akan memiliki pendidikan 

rendah oleh karena itu teman yang dimiliki juga sama. Jaringan sosial yang dimiliki 

tidak akan sama dengan orang yang lebih sukses secara ekonomi. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Perspektif Penelitian 

 

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial yang ada pada masyarakat. 

Suatu realitas dapat dikatakan sebagai fenomena apabila realitas tersebut 
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menimbulkan reaksi bagi orang lain, begitu juga fenomena tentang hutang pada 

masyarakat yang dapat dijelaskan melalui beberapa penelitian terdahulu. Pada 

penelitian ini yang ingin digali adalah hutang sebagai mekanisme survival pada 

masyarakat pedesaan yang lebih spesifik pedagang di pasar tradisional yang 

memiliki hutang pada rentenir, sehingga penelitian ini hanya bisa dijawab oleh 

subyek penelitian. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dipakai paradigma definisi sosial 

dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan studi tentang 

pengalaman yang disadari (conscious experience). Fenomenologi berangkat dari 

pola pikir subyektif yang tidak memandang dari suatu gejala yang tampak, tetapi 

juga berusaha mencari makna di balik gejala itu. Dalam penelitian ini peneliti akan 

melihat gejala yang terjadi pada subjek penelitian dan memaparkannya 

sebagaimana apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti (verstehen). Dalam melihat 

gejala yang terjadi, peneliti berusaha tidak terlibat secara emosional.  

 

1.6.2 Konsep Sentral 

 Dalam proposal penelitian ini dijelaskan beberapa konsep yang akan dipakai 

dalam penelitian untuk memberikan batasan pemahaman, sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan pengertian. 

1.6.2.1 Hutang 

 Pengertian Hutang menurut (Munawir 2004) adalah semua kewajiban 

keuangan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, dimana hutang juga sebagai dana 

atau modal yang berasal dari pemberi pinjaman. Konsep hutang dalam penelitian 

ini yaitu peminjaman uang yang dilakukan oleh pedagang miskin kepada rentenir 

yanga ada di pasar tradisional. Hutang yang dipinjam oleh pedagang kemudian 

digunakan untuk modal berjualan dan keperluan yang lain dalam hidupnya. 

Pedagang yang berhutang pada rentenir adalah pedagang pasar yang sudah pernah 

berjualan sebelumnya dan tidak memiliki modal karena digunakan untuk keperluan 

yang lain, sehingga membutuhkan modal untuk berjualan kembali. 
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1.6.2.2 Masyarakat Pedesaan 

Masayarakat pedesaan yang akan dijadikan subyek dalam penelitian yaitu 

para pedagang miskin yang memiliki hutang pada rentenir. Masyarakat pedesaan 

tidak terlepas dari pasar tradisional yang didalamnya terdapat pedagang dan 

pembeli dalam kesehariannya. Pedagang menjadi penting karena selalu dibutuhkan 

oleh pembeli, begitupun sebaliknya. Dalam realita yang ada tidak hanya ada 

pedagang dan penjual saja di pasar, namun ada juga rentenir atau pemberi hutang. 

Rentenir menawarkan hutang kepada pedagang yang ada di pasar. Dengan 

demikian sirkulasi uang akan selalu terjadi antara pedagang dan pembeli juga antara 

rentenir dan pedagang. 

 

1.6.2.3 Mekanisme Survival 

 Mekanisme Survival adalah cara yang dilakukan pedagang dalam 

mempertahankan hidupnya. Bagaimana pedagang miskin bertahan hidup dalam 

keadaan ekonomi yang kurang mencukupi yaitu dengan cara berhutang kepada 

rentenir. Rentenir dianggap sebagai penyelamat dalam masalah ekonomi yang 

dihadapi. Pedagang miskin yang hanya memiliki modal pas-pas an saat memiliki 

kebutuhan yang lain, maka akan membutuhkan uang untuk tambahan modal karena 

uang modal juga digunakan untuk keperluan yang lain. 

 

1.6.3 Setting Sosial 

Sosial setting dalam penelitian ini adalah hutang sebagai mekanisme 

survival pada masyarakat pedesaan, dan yang menjadi informan adalah pedagang 

di pasar yang memiliki hutang kepada rentenir. Hutang bisa dalam jangka pendek 

atau hutang jangka panjang. 

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di pasar peterongan, sebab yang 

menjadi informan dalam penelitian adalah pedagang yang ada di pasar, sehingga 

dekat dengan informan sebagai subyek penelitian. Penelitian tentang hutang ini 
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menjadi menarik untuk diteliti karena berfokus pada hutang sebagai mekanisme 

survival pada masyarakat pedesaan. Masayarakat pedesaan yang akan dijadikan 

subyek dalam penelitian yaitu para pedagang miskin yang memiliki hutang pada 

rentenir. Rentenir menawarkan hutang kepada pedagang yang ada di pasar. 

Dengan demikian sirkulasi uang akan selalu terjadi antara pedagang dan pembeli 

juga antara rentenir dan pedagang. 

 

1.6.4 Penentuan Informan 

Pada penelitian ini kriteria informan yang dipilih adalah informan yang 

benar-benar memiliki keterkaitan dengan topik, dalam hal pengalaman yang 

dimiliki agar bisa mengartikan pengalamannya dengan bahasa yang menjawab 

pertanyaan penelitian. Akan dipilih informan yang dapat memberikan gambaran 

tentang pengalaman yang dimiliki, hal ini juga memerlukan kesabaran. Awalnya 

akan dilakukan wawancara kepada banyak informan, kemudian dipilih lagi 

beberapa informan untuk mengungkapkan tentang diri mereka lebih jauh lagi 

melalui wawancara (Creswell: 1998 dalam Engkus: 2007). 

 Pada awal penelitian dilakukan peneliti lebih dulu melakukan pengamatan 

di pasar tempat yang dijadikan sebagai setting penelitian yang terdapat banyak 

pedagang. Setelah itu bertanya-tanya dengan beberapa orang yang bisa dijadikan 

sebagai informan yang dirasa dapat memberikan gambaran data. Tidak langsung 

melakukan wawancara pada pertemuan pertama dengan informan melainkan 

bertanya-tanya kepada pedagang yang bisa memberikan informasi tentang rentenir 

yang ada di pasar. Tidak hanya mencari tahu tentang rentenir yang ada di pasar juga 

mencari tahu tentang pedagang yang punya hutang pada rentenir, untuk 

mengkonformasi bahwa benar jika pedagang tersebut memiliki hutang tidak hanya 

pada rentenir yang juga dapat memberikan informasi. 

 Informan yang akan dijadikan subjek penelitian ditentukan berdasarkan 

kriteria yang butuhkan terkait topik penelitian, yaitu masyarakat desa, pedagang, 

memiliki hutang kepada rentenir. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 
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yaitu informan kunci, informan subyek dan informan non subyek. Kriteria 

penentuan informan adalah sebagai berikut: 

1.6.4.1. Pedagang di pedesaan yang memiliki hutang kepada rentenir. Baik 

pedagang yang sudah lama atau baru memiliki hutang kepada rentenir. Variasi 

informan dalam penelitian ini yaitu atas dasar jenis kelamin, jenis pekerjaan, 

pendidikan serta suku. 

1.6.4.2. Pedagang yang tidak pernah melakukan peminjaman di Bank konvensional. 

1.6.4.3. Rentenir yang meminjamkan uang kepada pedagang di pasar tradisional 

yang ada di pedesaan. 

 Langkah selanjutnya setelah bertanya kepada berbagai pihak tentang 

informan yang dapat dijadikan subyek penelitian untuk mendapatkan data yang 

sesuai informan pertama ditemui. Informan pertama yang dipilih yaitu rentenir yang 

ada di pasar tradisional yang dijadikan sebagai lokassi penelitian. Informan 

berinisial AG yang dipilih karena informan tersebut mengetahui banyak hal tentang 

pedagang pasar yang dijadikan sebagai nasabah. Setelah melakukan komunikasi 

dan wawancara dengan AG, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan 

informan kedua yang berinisial JM. Informan kedua yaitu JM dipilih karena JM 

merupakan salah satu dari nasabah AG yang banyak mengetahui tetang pedagang 

lain yang menjadi nasabah juga sama seperti JM. Selain itu JM juga melakukan 

hutang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga modal 

dagangannya yang hal ini menjadi kriteria dalam penelitian. 

 Setelah melakukan wawancara dengan informan kedua berlanjut untuk 

mewawancarai informan ketiga yang berinisial YN. Informan ketiga merupakan 

seorang pedagang kecil yang pernah hutang kepada rentenir untuk modal usaha 

dalam waktu satu sampai dua tahun. Informan selanjutnya yaitu informan keempat 

RF, yang merupakan pedagang yang selalu hutang kepada rentenir selama dua 

tahun dan tidak pernah melakukan peminjaman di bank konvensional. Informan 

tersebut termasuk kedalam informan subyek karena informan merupakan peminjam 

atau nasabah dari rentenir di pasar. Informan yang kelima yaitu BD sebagai 
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informan subyek karena berperan sebagai nasabah dari rentenir. Awalnya BD 

diambilkan oleh RF uang pinjaman kepada rentenir dan lama-lama melakukan 

peminjaman sendiri. 

 Selanjutnya yaitu informan keenam yaitu AN yang dipilih sebagai informan 

subyek berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki agar mendapatkan varisai data. 

AN juga sudah melakukan pinjaman dengan rentenir selama satu tahun dengan 

alasan sebagai modal usaha, namun juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup apalagi saat lebaran. AN merupakan orang madura yang sudah lama menjadi 

pedagang di pasar. Selanjutnya setelah melakukan observasi peneliti mendapatkan 

informan yang ketujuh yaitu OP sebagai informan subyek yang merupakan 

pedagang laki-laki dipasar yang berhutang kepada rentenir. Alasan OP melakukan 

hutang yaitu sebagai tambahan modal usaha, namun istri OP yaitu SR sebagai 

informan non subyek dan informan kedelapan tidak pernah tau bahwa OP punya 

hutang kepada rentenir.  

 Informan yang kesembilan merupakan informan subyek dalam penelitian 

yaitu RM. RM merupakan pedagang sayur keliling yang punya hutang kepada 

rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena walaupun sudah menjadi 

nenek RM masih menghidupi cucu-cucunya yang tinggal dengannya juga suami 

yang sudah tidak bekerja karena sakit. Informan yang kesepuluh yaitu NN sebagai 

informan subyek yang merupakan nasabah dari rentenir. NN merupakan pemilik 

warung kopi yang berhutang kepada rentenir awalnya hanya berhutang untuk 

dirinya dan lama-lama NN juga mengambilkan pinjaman untuk orang lain. 

Informan yang selanjutnya yaitu SB yang merupakan tetangga dari NN, salain itu 

SB juga punya hutang kepada rentenir melalui NN sebagai perantara.  

 Setelah mendapatkan sebelas informan yang sudah diwawancara 

mendalam, peneliti merasa data yang didapatkan sudah cukup jenuh dan data tidak 

dapat berkembang dalam variasi yang lebih banyak lagi. SB merupakan informan 

terakhir yang diwawancara untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun 

peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan fokus penelitian 
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pedagang yang memiliki hutang kepada rentenir di pasar peterongan ini dilakukan 

dalam kurun waktu dua minggu. Selama kurun waktu tersebut data yang dihasilkan 

dirasa sudah maksimal guna sebagai keperluan analisis data untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi 

lapangan dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan 

pedoman pengamatan dan pedoman wawancara yang akan disusun sebelumnya. 

Observasi dilakukan sebelum penelitian ataupun pada saat penelitian berlangsung, 

dengan mengamati kondisi yang ada pada saat itu yang meliputi seluruh panca indra 

(Melihat, mendengar, dan merasakannya realitas sosial) serta 

mendokumentasikanya, dengan catatan bahwa peneliti tidak akan terlibat secara 

emosional untuk menghindari spekulasi yang akan mempengaruhi kualitas data. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan pokok 

dan akan dikembangkan pada saat wawancara tersebut berlangsung. 

 

1.6.6 Teknik  Analisis Data 

Menurut Creswell terdapat pedoman alir analisis data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian, sebagai berikut: 

 Peneliti mulai mendiskripsikan pengalamannya secara menyeluruh 

 Menemukan pernyataan yang sesuai dalam wawancara yang telah dilakukan 

tentang bagaimana masyarakat memahami topik, merinci pernyataan-

pernyataan yang ada dan menyamaratakan pernyataan yang ada, dan 

mengembangkan dengan rinci serta tidak melakukan pengulangan. 

 Pernyataan tersebut kemudian dirinci dan mencari makna yang ada dalam 

setiap pernyataan, sampai pada tahap mengkonstruksikan bagaimana hal itu 

bisa terjadi, dan kemudian menulis deskripsi gabungan dalam penelitian 
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Peneliti membuat analisi data pada laporan penelitian berdasarkan pedoman 

tersebut.  

 Pada penelitian ini setelah melakukan wawancara dengan informan peneliti 

menuliskan mendeskripsikan semua yang diperoleh dari lapangan. Data yang 

diperoleh ditulis dalam laporan dengan rinci dan menyeluruh tanpa ada yang 

terlewatkan agar lengkap sesuai informasi yang didapat. Peneliti melakukan 

transkrip wawancara yang telah didapat dengan semua informan, setelah itu 

dianalisis dan dimasukkan dalam penelitian. Analisis yang didapat dari lapangan 

tidak dibedakan antara informan yang satu dengan yang lain dan menjelaskan lagi 

jawaban yang penting dan dijadikan sebagai data yang mendukung penelitian. 

 Pernyataan informan yang penting dipilih sebagai data pendukung 

penelitian yang kemudian dijelaskan dan dicari maknanya. Setelah sesuai dan dapat 

menjawab pertanyaan penelitian akan dimasukkan dalam bagian yang lebih lanjut 

dalam laporan penelitian. Setelah itu peneliti menuliskan pemikiran dan 

pendapatnya tentang data yang telah dianalisis dan dideskripsikan secara terstruktur 

agar dapat diterima semua pihak. Menuliskan dalam gambaran yang mudah 

dipahami dan mencari makna yang ada dalam semua jawaban yang dapat menjawab 

penelitian yang dilakukan, karena jawaban yang dijawab dari penelitian tidak akan 

terlihat secara langsung dan harus dicari maknanya. 

 Makna yang terdapat dalam jawaban informan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian juga disesuaikan dengan pengalaman peneliti saat di lapangan. Jika tidak 

sesuai maka tidak perlu dimasukkan dalam analisis yang dapat menjawab 

pertanyaan penelitian. Itulah mengapa wawancara yang dilakukan tidak hanya 

sekali karena kurang mendukung data dalam penelitian. Data dan fakta yang ada di 

lapangan harus sesuai agar penelitian dapat berguna bagi semua pihak. Penelitian 

dibuat agar bisa bermanfaat dan juga berkelanjutan bagi pihak lain yang memang 

membutuhkan dan sedang melakukan penelitian dengan topik, metode atau teori 

yang sama. 
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Melakukan analisis terhadap jawaban informan dan juga disesuaikan 

dengan pengalaman peneliti yang ada di lapangan merupakan langkah awal dalam 

proses menulis laporan penelitian. Saat semua sudah dilakukan akan digabungkan 

pengalaman peneliti dan juga informan dari lapangan agar selaras dalam menjawab 

pertanyaan penelitian. Jawaban yang didapat jika sudah sesuai maka dapat ditulis 

laporan penelitian secara menyeluruh dari bab pertama hingga terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


