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 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan transaksi panjar dan kepentingan 

pemodal di perdesaan pada masyarakat  khusunya  petani kelapa. Ada beberapa hal yang 

ingin diungkapkan yakni: (1) Apa membuat masyarakat melakukan transaksi panjar sebelum 

musim panen tiba? (2) Dampak apa yang ditimbulkan pada petani kelapa dengan adanya 

transaksi panjar tersebut? penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Sampel dipilih secara purposive dengan mengedepankan dua kategori 

informan, yakni petani dan pemilik modal (agen). Lokasi yang dipilih peneliti adalah Desa 

Bakalan yang terdiri dari atas tiga dusun. 

  

 Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa panjar dilakukan karena 

kebutuhan petani. Kebutuhan antara petani dengan kepentingan pemilik modal untuk 

mendapatkan keuntungan, dan kebutuhan petani seperti pembelian motor, sampai 

kepernikahan. Panjar dilakukan bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi hutang piutang 

dalam bentuk barang. Adapun dampak yang ditimbulkan dari panjar tersebut yaitu hanyalah 

berupa penyuratan oleh agen kepada petani. Dan petani belum melunasi panjar tersebut 

dikarenakan meninggal dunia maka yang melajutkanya adalah anak dari petani yang 

melakukan panjar tersebut. Hubungan antara petani dengan agen yang terpenting adalah 

dengan menjaga kepercayaan yang merupakan faktor dalam sistem hutang piutang antara 

petani dan pemilik modal (agen) Selain itu juga masyarakat petani kelapa tidak bisa 

mengakses ekonomi lebih diluar Desa Bakalan, ini merupakan  jarak antara petani dengan 

Pasar yang membutuhkan modal dan tidak terdapat lembaga yang berorentasi pada 

masyarakat dalam pemberian modal dengan bunga yang rendah. Makanya dengan satu-satu 

jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani hanya berharap pada pemilik modal yang ada 

di perdesaan. 
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