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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Pada  bab ini peneliti akan mengungkapkan hasil penelitian tentang pengaturan keuangan 

rumah tangga dengan pendekatan mental accounting pada tenaga kerja bongkar muat di 

pelabuhan Tenau Kupang beserta pembahasannya. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, 

berikut data mengenai karakteristik responden 

4.1 KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai 

obyek dalam penelitian ini. Data yang menggambarkan karakteristik responden merupakan 

informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

 

 
    Sumber: Hasil Analisa, 2014 
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 Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa usia dalam penelitian ini relatif muda 

walaupun ada beberapa yang sudah memasuki masa tua. Pendidikan terakhir mayoritas SMP 

menunjukan bahwa hampir smua mengalami putus sekolah. Jumlah tanggungan menunjukan 

bahwa rata-rata  memiliki tanggungan lebih dari 2 orang. 

4.2 ANALISIS 

 Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yang dibagi dalam beberapa tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Sumber Penghasilan Tenaga Kerja Bongkar Muat pelabuhan Tenau Kupang 

 
Sumber: Hasil Analisa, 2014 

Dari tabel 4.2 menunjukan bahwa tenaga kerja bongkar muat yang bekerja di pelabuhan 

Tenau tidak mengharapkan penghasilan semata dari pekerjaan mereka sebagai tenaga kerja 

bongkar muat di pelabuhan karena upah yang diterima tidak seimbang. Dalam hal ini upah yang 

diterima sangat rendah dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan para tenaga kerja tersebut, 

mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal 

ini dapat terlihat dari tabel diatas dan hasil wawancara didapat bahwa 5 sumber  memiliki 

pekerjaan sampingan sebagai kuli bangunan, 2 sumber memiliki pekerjaan sampingan sebagai 

penjual bensin eceran, 2 sumber memiliki pekerjaan sampingan sebagai supir angkot dan 3 
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sumber memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengemudi ojek. hal ini dilakukan oleh para 

tenaga kerja agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dalam keluarga mereka, misalnya anak-anak 

mereka harus disekolahkan dan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pada anak-anak tersebut 

mereka harus memiliki pekerjaan sampingan. sumber pendanaan dari hasil pekerjaan sampingan. 

Dapat dilihat bahwa kebanyakan sumber Pendanaan dari pekerjaan sampingan dari sumber yang 

diteliti ini berasal dari hasil kerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan sebagian lagi  ada yang 

berasal dari hasil kerja sebagai ojek, supir angkot, usaha bensin eceran. Disisi lain ada beberapa 

yang memiliki pekerjaan sampingan lebih dari 2. 

Dari tabel diatas juga menunjukan alternatif sumber pendanaan lain yang biasa diambil 

oleh para subyek yang diteliti dan mayoritas memilih hutang koperasi sebagai sumber pendanaan 

lain sedangkan beberapa ada yang menambah sumber pendanaan lain dengan cara hutang toko 

dan hutang di teman. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, setiap tenaga kerja memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya anggota keluarga, tenaga kerja yang 

memiliki anggota keluarga yang banyak tidak bisa mengharapkan upah yang diterima dari hasil 

kerjanya sebagai tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan karena tidak bisa untuk memenuhi 

kebutuhan dalam keluarga, sehingga langkah yang harus diambil oleh para tenaga kerja adalah 

dengan berhutang pada koperasi. Tenaga kerja yang memiliki hutang pada koperasi tidak 

menjamin apakah kebutuhan mereka telah terpenuhi sehingga mereka mengambil langka lain 

untuk berhutang pada tempat lain, seperti toko atau teman.  
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Tabel 4.3 

Pengaturan Hasil Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat pelabuhan Tenau Kupang 

 

 

Sumber: Lampiran Pengaturan Hasil Kerja dan Hutang, 2014 

Tabel 4.3 menunjukan bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan tenaga kerja 

bongkar muat dalam mengatur hasil kerja atau sumber dana kedalam pos-pos pengeluaran. Dapat 

jumpai bahwa hasil pendapatan dari pekerjaan tetap dialokasikan untuk konsumsi seperti biaya 

listrik, biaya air, biaya konsumsi serta angsuran hutang koperasi. Sedangkan hasil pendapatan 

dari pekerjaan tidak tetap atau pekerjaan sampingan digunakan untuk konsumsi dan simpanan 

seperti biaya listrik, biaya air, investasi anak sekolah maupun untuk penambahan aset tetap 

seperti peralatan rumah maupun pakaian serta pelunasan hutang koperasi, hutang toko, maupun 

hutang teman. Sedangkan penggunakan sumber dana dalam bentuk hutang lebih diprioritaskan 

untuk kebutuhan konsumsi makanan dan minuman maupun peralatan rumah tangga. 
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Pengaturan hasil kerja diatas lebih diprioritaskan untuk mendanai arus konsumsi yaitu 

biaya - biaya yang wajib dikeluarkan setiap bulannya seperti biaya sekolah anak, biaya listrik, 

biaya air, dan biaya konsumsi serta menutup hutang yang terjadi dimasa lalu. Sedangkan ada 

beberapa yang menyisihkan uang hasil kerja untuk mendanai peralatan Rumah maupun pakaian 

jika terjadi kelebihan sumber pendanaan, dan sisanya akan dialokasikan ke dalam pos simpanan 

guna menyiasati pengeluaran yang tidak terduga. 

Selain pengkategorian pada tabel tersebut ternyata hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat variasi beban tanggungan dalam strategi pengaturan keuangan keluarga. Faktor 

utamanya adalah jumlah anak yang mana ada yang hanya memiliki satu anak namun ada yang 

sampai pada 5 anak. Disisi yang lain terdapat pola yang rata-rata hampir sama dalam 

penggunaan uang untuk pendapatan insidental hal ini dikarenakan sumber dananya sama yakni 

dari tunjangan hari raya. Siklus pendapatan insidential tidak dapat digunakan untuk kebutuhan 

rutin dikarenakan pendapatan insidential ini hanya didapatkan pada saat perayaan hari raya saja 

(THR). 

4.2  PEMBAHASAN 

Pola Pengaturan Keuangan rumah tangga didalam mental accounting bahwa terdapat 3 

hal pokok didalam arus pengalokasian sumber dana yaitu diantaranya konsumsi, saving, dan 

investasi bisa di penuhi dari beberapa sumber dana yang diperoleh tergantung dari mana asalnya. 

Dengan kata lain bahwa  ada pembagian pengalokasian sumber dana yang dilakukan tergantung 

seberapa penting sumber dana tersebut. Dari hasil wawancara menunjukan alokasi dana yang 

diperoleh tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Tenau Kupang. Pertama, pengalokasian 

sumber dana kedalam arus konsumsi. Dari 10 sumber yang diteliti rata-rata menggunakan 
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semua upah atau pendapatan yang mereka terima dari hasil kerja sebagai bongkar muat, 

perkerjaan sampingan maupun hutang digunakan untuk mencukupi pos konsumsi. Kedua, 

Pengalokasian sumber dana kedalam arus saving. Dari 10 sumber yang diteliti rata-rata 

alokasi sumber dana kedalam arus saving sangat kecil kemungkinan dikarenakan ketidakpastian 

jumlah atau nominal upah yang diterima sehingga saving yang terjadi apabila terdapat kelebihan 

upah yang dihasilkan. Sedangkan untuk alokasi sumber dana kedalam arus investasi tidak pernah 

terjadi dan terpikirkan didalam benak para tenaga kerja bongkar muat. 

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian pengaturan keuangan 

rumah tangga melalui mental accounting pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Tenau 

kupang menunjukan bahwa sebenarnya tidak ada mental accounting yang ada hanyalah 

bagaimana harus mencukupi kebutuhan tidak peduli darimana sumbernya, semua itu digunakan 

untuk konsumsi padahal mental accounting jelas mengatakan terdapat kecenderungan untuk 

mengelompokan dan memberlakukan uang secara berbeda tergantung dari mana uang itu berasal. 

Walaupun ada kejelasan tentang sumber dana dan penggunaannya, masalah yang terjadi 

adalah pertama, penghasilan yang kurang mencukupi sehingga penghasilan tersebut hanya 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, merujuk pada pendapat Elvyn (2004) ketika 

berbicara tentang arus pengalokasian dana yaitu konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari kemudian 

ke saving untuk berjaga jaga dan terakhir ke investasi untuk masa depan. Tetapi ketika dalam 

kondisi orang yang tidak berkecukupan, semuanya penghasilan bisa masuk kedalam konsumsi 

dan saving karena pendekatannya bukan karena penghasilan untuk saving tetapi saving itu terjadi 

hanya kalau ada sisa. Selama tidak ada sisa semuanya akan dialokasikan untuk konsumsi. 




