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ABSTRAK 

 

Pandangan neoklasik menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dipengaruhi oleh aspek 

ekonomi saja. Namun teori tersebut tidak dapat menjawab tindakan kontrak pinjaman pedagang 

dan Bank Thihil. Sehingga dipatahkan oleh teori kelembagaan yang  mengaitkan struktur sosial 

dalam memahami suatu tindakan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan 

kelembagaan melalui modal sosial untuk menjawab interaksi kontrak pinjaman Bank Thithil serta 

implikasinya terhadap keberlangsungan usaha pedagang  di Pasar Blimbing Kota Malang. 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan untuk membuat 

pedagang memilih Bank Thithil daripada formal. Dilihat dari jaringan, hubungan personal  

membuat pedagang merasa nyaman meminjam di  Bank Thithil. Selain itu untuk menjaga 

jaringan, Bank Thithil berusaha melayani tidak dalam bentuk uang saja, tetapi juga menyediakan 

dalam bentuk barang yang disebut sebagai Bank Perkakas. Kemudian trust dibentuk dari rasa 

saling percaya. Sehingga kalaupun tidak bisa membayar maka dapat dilakukan negosiasi. Disisi 

lain norma yang telah disepakati dan nilai positif yang dibentuk Bank Thithil menjadikan 

pedagang tidak berpindah ke lembaga formal. Sedangkan implikasinya terhadap keberlangsungan 

usaha pedagang dapat menguntungkan dan mengurikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal.  

Kata Kunci: Modal Sosial, Kontrak Pinjaman, Bank Thithil, dan Keberlangsungan Usaha 

A. PENDAHULUAN 

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan di pasar.  Konsep pasar 

(market) berasal dari dari kata latin “mercatus”, yang bermakna  berdagang atau tempat berdagang 

(Damsar, 2009:109). Dalam pandangan ekonomi, pasar diartikan sebagai pertemuan permintaan 

dan penawaran.Sedangkan pasar dalam pandangan sosiologi adalah sebagai suatu institusi 

sosiabagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan 

jasa.Penggabungan makna pasar dalam kajian ekonomi maupun sosiologi dapat dijelaskan bahwa 

pasar mengatur kehidupan sosial, secara otomatis didalamnya melingkupi ekonomi. Aspek 

ekonomi didalam pasar meliputi proses pertukaran dan perdagangan. Menurut Qodarini (2013:1) 

bahwa aktifitas pertukaran dan perdagangan lah yang mengkontruksi pasar. Dengan kata lain, 

tidak ada perdagangan tanpa pasar, dan pasar tidak akan terbentuk jika tidak ada perdagangan. 

Hal yang mendasari terjadinya perdagangan adalah interaksi sosial.Interaksi sosial yang 

terjadi di dalam pasar sangatlah kompleks sebagaimana dimainkan oleh seluruh pelaku ekonomi, 

baik pembeli maupun penjual.Kedua pelaku ekonomi tersebut harus saling bekerjasama 

selayaknya tidak ada penjual kalau tidak ada pembeli begitupun sebaliknya, dan tidak ada pasar 

jika tidak ada kedua pelaku ekonomi tersebut. Namun tidak hanya dua pelaku ekonomi itu saja, 

masih ada pelaku ekonomi lain yang disebut rentenir atau pelepas uang (money lender). Rentenir 

dalam bahasa masyarakat (Jawa) lebih dikenal dengan sebutan Bank Thithil  (Saputra, Multifiah, 

dan Manzilati, 2012:2). Interaksi yang terjadi antara pedagang dan Bank Thithil melahirkan 

tindakan ekonomi yang disebut “hutang piutang”.Tindakan ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh 

minimnya modal pedagang pasar dalam menjalankan usahanya. 

 Berawal dari para pedagang pasar tradisional yang mayoritas masih sulit mendapatkan modal 

untuk menjalankan usahanya menyebabkan para pedagang masih bergantung pada Bank Thithil. 

Para pedagang pasar merasa lebih mudah memperoleh pinjaman dari rentenir daripada lembaga 
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keuangan baik perbankan maupun non perbankan.Untuk memperoleh pinjaman bank, harus 

memenuhi berbagai persyaratan yang rumit. Ditambah lagi persyaratan tersebut sulit dimengerti 

oleh para pedagang. Namun para pedagang tidak menyadari bahwa keuntungan mereka menjadi 

menurun, karena para rentenir menetapkan bunga yang tinggi untuk uang yang dipinjamkannya. 

Para rentenir menetapkan bunga sekitar 15-20% per bulan. Hal inilah yang berimbas pada 

penurunan keuntungan si pedagang (Kusnariyanto, 2013). 

 

  Secara rasional manusia akan memilih sumber daya yang efisien. Hal ini dipaparkan oleh 

Hamka (2009:8) bahwa “pedagang   akan memilih sumber dana yang dapat dipinjam dengan atau 

pengembalian  bunga sekecil mungkin. Secara rasional juga manusia akan meninggalkan pinjaman 

yang berbunga tinggi, kemudian beralih kepada pinjaman yang berbunga rendah atau tanpa 

bunga”.Hal tersebut dinyatakan juga oleh Damsar (1997:2)bahwa persoalan ekonomi, manusia 

mempunyai kecenderungan “mengeluarkan biaya serendah mungkin untuk medapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya”. 

Kedua pernyataan tersebut diterangkan pada teori “The Cost-Benefit Principle: take no 

action unless its marginal benefit is at least a great as its marginal cost”oleh Frank dan Bernade 

(2007:x). Secara lebih ringkas, pendekatan ilmu ekonomi (klasik/neoklasik) menganggap bahwa 

kelembagaan (informal) yang hidup dalam struktur sosial tidak memiliki pengaruh terhadap 

kegiatan  ekonomi. Padahal fenomena terjeratnya para pedagang atas kredit yang diberikan oleh 

Bank Thithil mengandung unsur struktur sosial yang melahirkan tindakan ekonomi. 

Mengacu pada fenomena terjeratnya pedagang pada Bank Thithilmaka teori ekonomi 

kelembagaan membantah anggapan dari pendekatan ekonomi klasik dengan pendekatan sosiologi 

ekonomi.Secara lebih detail, ilmu ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa fenomena ekonomi 

tidak dapat dilihat hanya dari perspektif ekonomi semata.Inilah yang membedakan dengan teori 

ekonomi klasik/neoklasikyang melihat kegiatan transaksi sebagai peristiwa ekonomi saja (Yustika, 

2008:53). 

 Dengan demikian, permasalahan fenomena di atas dapat dijawab dengan kajian ekonomi 

kelembagaan dengan pendekatan sosiologi ekonomi yang menggunakan instrumen modal 

sosial.Modal sosial dapat diartikan seperangkat elemen yang mempengaruhi relasi antar manusia 

dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan atau manfaat. Sedangkan 

Coleman (2008:416) mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya bahwa modal sosial 

bukanlah entitas tunggal (single entity), tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen: 

pertama, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial; dan kedua, modal sosial 

memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor). 

 Di luar kontroversi di atas, bahasan tetang konsep modal sosial selama ini didominasi 

oleh cara pandang yang terlalu positif. Artinya menempatkan modal sosial sebagai variabel yang 

dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Namun dalam realitas empirisnya, modal 

sosial tidak hanya berperan positif namun juga memiliki konsekuensi negatif (Yustika, 2008: 195). 

Dengan demikian analisis modal sosial yang berdampak positif dan negatif dirangkum dalam 

peran modal sosial yang diaplikasikan pada kontrak pinjaman. 

Fokus kajian penelitian dilaksanakan di Pasar Bimbing Kota Malangkarena berdasarkan 

data tahun 2009  pasar di Kecamatan Blimbing merupakan pasar dengan jumlah pedagang 

terbanyak kedua setelah pasar besar yaitu dengan jumlah 2074 pedagang (Pemerintah Kota 

Malang, 2009).Banyaknya jumlah pedagang serta ditunjang lokasi pasar yang dekat pusat 

pemukiman warga Blimbing menjadikan Pasar Blimbing cukup ramai dan padat, terutama di pagi 

hari.Padatnya aktivitas ekonomi yang terjadi didalam pasar tersebut menjadikan interaksi yang 

terjadi antar pelaku ekonomi semakin kompleks dan heterogen.Begitupun dengan aspek 

permodalan para pedagang pasar yang berhutang cenderung kepada Bank Thithil. Oleh sebab itu 

sangat menarik untuk melihat bagaimana peran modal sosial (kepercayaan, jaringan, dan norma) 

mempengaruhi kontrak pinjaman sehingga tercipta tindakan yang berulang-ulang dalam berhutang 

serta dampak dari hutang tersebut mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang. 

 

 



B. KAJIAN PUSTAKA 
 

Keputusan seorang pedagang untuk melakukan kontrak pinjaman Bank Thithil dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keputusan pedagang tersebut tak hanya dipengaruhi oleh sesuatu 

yang bersifat ekonomi semata, namun juga dipengaruhi oleh budaya, sosial, norma, sosiologi, dll.  

 

A. Rasionalitas dan Perhitungan Cost-Benefit pada Keputusan Meminjam 

Selama generasi yang lalu, pemikiran ekonomi didominasi oleh ekonom neoklasik. Harus 

diakui aliran pemikiran klasik/neoklasik tersebut terus menyebar (seperti virus) dalam khazanah 

pemikiran ekonomi, sehingga menjadi sandaran bagi sebagian besar pengambil kebijakan ekonomi 

di jagad bumi ini (Yustika, 2008:ix).  

Salah satu teori ekonomi cetusan dari pemikiran neoklasik  yaitu teori cost benefit. Frank 

dan Bernade (2007:4) memaparkan “The cost-benefit Principle : An Individual (or a firm, or a 

society) should take an action if, and only if, the extra benefits from taking the action are at least 

as great as the extra costs”. Maksud dari prinsip biaya-manfaat tersebut adalah Individual harus 

mengambil tindakan jika, dan hanya jika, keuntungan tambahan yang didapatkan setidaknya sama 

besar dengan biaya tambahan yang dikeluarkan.Sedangkan, Rahardja dan Manurung (2008:2) 

menyatakan bahwa Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pilihan 

dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, dengan membandingkan biaya yang harus 

dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.  

Dalam aplikasi teori tersebut maka seorang pedagang akan lebih memilih melakukan kredit 

kepada suatu lembaga yang menetapkan bunga rendah. Namun pedagang tidak dapat melakukan 

pinjaman kepada lembaga keuangan formal karena persyaratan yang rumit. Salah satu 

kerumitannya yaitu diberlakukan jaminan sebagai syarat pengajuan kredit. 

 

B. Jaminan Kredit dan Prosedur yang Rumit sebagai Pembatas Akses Kredit di Lembaga 

Kuangan Formal  

 Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank  di tuntut 

kemampuannya  meminimalkan potensi kerugian. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana kredit, 

bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satunya yaitu ditetapkansuatu 

jaminan.(Djumhana, 2006:509).Pemberlakuan jaminan sebagai persyaratan dalam mengakses 

kredit pada lembaga keuangan formal semakin mempersulit pegadang dalam mengakses 

kredit.Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga keuangan informal untuk memasuki 

keterbatasan pedagang yang tidak bankable. 

Ciri penting dari lembaga keuangan formal adalah pada tipe kesepakatan yang dibuat dalam 

bentuk sistem kontrak (contract system).Susahnya akses kredit pada lembaga formal baik lembaga 

keuangan bank dan non bank (pegadaian, koperasi, dll), menjadi celah bagi sektor informal untuk 

memasuki peluang bagi para pedagang pasar yang tidak kredibel.Sehingga tepat pada titik itulah 

kelembagaan keuangan informal masuk untuk mengisi keterbatasan yang tidak dapat dijangkau 

oleh lembaga keuangan formal.Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Bank Thithil untuk melakukan 

kontrak pinjaman kepada pedagang dengan sistem yang sederhana dan tanpa jaminan. 

 

C. Modal Sosial sebagai Back-Up Jaminan Kredit 

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi baik secara individual maupun 

kelompok.Interaksi sosial itu dapat terjadi melalui proses-proses sugesti, identifikasi, simpati, dan 

imitasi (Supardan, 2007:151). Proses yang terus menerus akan melahirkan suatu keterlekatan. 

Sedangkan keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat 

(embedded) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor (Damsar, 

2009:139). Sedangkan jaringan yang ikat oleh kepercayaan dan dipertahankan oleh norma 

disebut“modal sosial”.Secara luas, modal sosial diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk 

bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan 

organisasi. 

Modal sosial inilah yang akan menjadi pengganti jaminan kredit pada kontrak pinjaman 

Bank Thithil. Jika ditelusuri lebih jauh, modal sosial memiliki tiga instrumen yang disebutkan oleh 

Coleman (1988:102-105) terdiri dari: 

 

1) Kepercayaan: Kemampuan berasosiasi menjadi modal yang sangat penting bagi 

kehidupan ekonomi dan aspek eksistensi sosial yang lainketika komunitas itu mau saling berbagi 



untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama Nilai-nilai bersama ini akan bangkit 

apa yang disebut kepercayaan (Fukuyama, 2002:13). Kepercayaan (trust) dalam kegiatan ekonomi 

sangat penting karena eksistensinya dapat mengurangi  pengeluaran untuk melakukan pengawasan 

(monitoring) dan menegakkan kontrak (enforcing contracts) (Yustika, 2008:182). Dengan 

demikian, Kepercayaan yang terjalin antara pedagang dan Bank Thithilakan memuluskan aksi 

tindakan hutang piutang. Disamping itu kepercayaan ini akan memberikan mafaaat bagipedagang 

maupun Bank Thithil. Disisi pedagang,kepercayaan dapatdijadikan sebagai penghapus jaminan. 

Sedangkan disisi Bank Thithil, kepercayaan dapat mengurangi biaya untuk melakukan pengawasan 

serta meminimalisasi resiko kredit macet. 

2) Jaringan: Pengertian jaringan menurut Lawang (2004:50-51) yaitu ada ikatan antar 

simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Sebagaimana 

Jaringan dalam konsep modal sosial memberikan akses pada sumber daya dimana didalam 

terdapat informasi yang sangat penting sebagai basis tindakan.Jaringan informasi yang terjalin 

antar pedagang dan Bank Thithilakan memudahkan keduanya dalam melakukan transaksi tindakan 

hutang piutang. Bagi pedagang, jaringan tersebut akan memudahkan pedagang untuk mendapatkan 

modal usahanya. Sedangkan bagi Bank Thithil jaringan tersebut akan memudahkan dalam 

menyalurkan kreditnya. 

3) Norma: Norma merupakan sekumpulan hak yang diakui dari beberapa individu untuk 

membatasi atau sebaliknya menentukan tindakan-tindakan individu yang menjadi sasaran norma 

(Coleman, 2008:397). Secara umum, norma dipahami sebagai aturan main bersama yang 

menuntun perilaku seseorang. Norma memberikan suatu cara dimana seseorang mengorientasikan 

dirinya terhadap orang lain (Damsar, 2009:216). Sedangkan dasar pengertian norma yaitu 

memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Kekuatan 

mengikat norma-norma tersebut sering dikenal dengan empat pengertian antara lain cara(usage), 

kebiasaan (folkways), tatakelakuan(mores), dan adat istiadat (custom)(Soekanto, 2010:174). 

Norma merupakan aturan-aturan sosial yang tidak tertulis dan terorganisir.Dimana faktor-

faktor tersebut bersifat kolektif yang dapat mencegah individu dari penyimpangan-penyimpangan 

sosial. Apabila nasabah dari lembaga keuangan informal tidak membayar hutangnya, maka 

terdapat norma yang berlaku pada masyarakat, dimana akhirnya mempengaruhi stabilitas dan 

interaksi sosial dari nasabah itu sendiri di mata masyarakat tertentu (Hamka, 2009:19). 

 

D. Sisi Positif dan Negatif Modal Sosial dalam Tindakan Hutang Piutang 

 Coleman (2008:453) mengartikan modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena 

(1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi 

media pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3)mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan 

mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk 

perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. 

Sedangkan kekuatan menggerakkan sebagai aspek dinamis dari modal sosial dipahami 

dalam arti bahwa modal sosial sebagai sebagai investasi yang dinamis dalam suatu struktur 

hubungan sosial. Kekuatan menggerakkan oleh aktor dalam aktivitas ekonomi pada suatu struktur 

hubungan sosial. Segala sumber daya sosial (jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma) yang 

dimiliki tersebut mengandung kekuatan menggerakkan investasi untuk menjadi lebih besar atau 

lebih kecil (Damsar, 2009:217). 

Namun modal sosial juga memberikan dampak negatif. Yustika (2008:195-196) 

menyebutkan empat dampak negatif dari modal sosial, yaitu: Pertama, Ikatan sosial yang terlalu 

kuat cenderung akan mengabaikan dan membatasi akses pihak luar. Kedua, terdapat beberapa 

individu/aktor yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena kepemilikan akses. Ketiga, 

selalu ada pilihan atas suatu dilema antara “solidaritas komunitas” dan “kebebasan individu” dan 

yang Keempat perilaku jamak untuk melawan kalangan minoritas. 

Berdasarkan penjabaran tersebut akan menghasilkan informasi terkait dengan hubungan 

yang saling membutuhkan antara kedua pelaku tersebut. Modal sosial yang terjalin antara 

pedagang dan Bank Thithil akan menjadi pelicin dalam hutang piutang. Berlatar belakang 

pedagang pasar yang bekerja dalam lingkup ekonomi informal. Sedangkan Heertje (2000:492) 

mendefinisikan ekonomi informal (informal economy) merupakan istilah yang sering dihubungkan 

dengan perekonomian “bawah tanah”, “perekonomian gelap” atau perekonomian yang 

terabaikan”. Hal tersebut menjadikan pedagang pasar  tidak bankable sehingga tidak dapat 

mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. 

 



C. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini 

adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. 

Untuk mendeskripsikan fenomena hubungan interaksi antara pedagang pasar dan Bank Thithil 

secara mendalam maka digunakan pendekatan fenomenologi.Tujuan penelitian fenomenologikal 

adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, 

termasuk interaksinya dengan orang lain (Salim, 2006:171). Disampingitu, penelitian yang 

menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta 

interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. 

 

A. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis, sering dinamakan juga subyek atau objek penelitian yaitu sumber informasi 

mengenai instrumen yang akan diolah dalam penelitian (Zulganef, 2008:121). Subyek penelitian 

yaitu terdiri informan kunci (key informants) dan informan pendukung.Informan kunci dalam 

penelitian ini adalah pedagang pasar. Sedangkan untuk menentukan informan selanjutnya dengan 

menggunakan teknik bola salju (snowball). Teknik bola salju digunakan untuk mencari informan 

secara terus menerus dari informan satu dengan informan lainnya sehingga data yang diperoleh 

semakin banyak, lengkap dan mendalam.Sedangkan informan pendukung yaitu Bank Thihil. 

Sedangkan objek penelitian dilaksanakan di Pasar Blimbing Kota Malang karena jumlah 

pedagang di pasar tersebut terbanyak kedua setelah Pasar Besar. Dengan demikian banyaknya 

pedagang yang berada dipasar tersebut menjadikan kompeksitas interaksi yang terjalin antar 

pedagang, pembeli, maupun penyedia jasa permodalan. 

 

B. Metode Pengumpulan Data dan Validitas Data 

Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung 

pada pedagang pasar yang melakukan transaksi kredit pada Bank Thithil Metode observasi yang 

akan dilakukan yaitu terdiri dari pengambilan gambar, interaksi pedagang pasar dengan Bank 

Thithil serta aktifitas lainnya yang berlangsung selama proses pengamatan dilakukan. Wawancara 

dilakukan untuk meminta informasi kepada pedagang pasar, selain itu untuk keakuratan data maka 

wawancara juga dilakukan kepada pihak Bank Thithil.Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

gambar dokumentasi saat melakukan penelitian dan data-data yang menunjang penelitian. 

Untuk menjamin agar data penelitian memiliki tingkat validitas (kesahihan) yang tinggi, 

maka dalam proses penjaringan data harus memenuhi standar atau kriteria utama, yakni: (1) 

standar kredibilitas, artinya sesuai dengan fakta di lapangan,(2)standar trasferabilitas, memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapatdipercaya,(3)standar dependabilitas yaitu data dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiahdan konfirmabilitas yaitu data yang didapatkan bersifat valid 

(Usman dan Akbar, 2001:88-89). 

 

D. PEMBAHASAN 
Untuk mendapatkan informasi dalam rangka menjawab rumusan masalah, peneli 

melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang telah ditentukan didalam metode penelitian. 

Berikut adalah daftar Informan dalam penelitian yang digunakan dalam pengambilan data 

primer.Daftar informan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1.Daftar Informan Penelitian 

Nama Umur Profesi 

Senik 53 tahun Mantan penjual tempe jes dan nasi jagung 

Juwanah 70 tahun Penjual bumbu-bumbu masakan 

Sumiati 57 tahun Penjual baju, Bank Thithil, dan Bank Perkakas 

Misti 68 tahun Penjual sayur, tempe, tahu, dll 

Wito 35  tahun Penjual buah 

Meli 49 tahun Penjual sandal dan accessories 

Sutrisno 59 tahun Mantan pegawai koperasi dan sekarang Bank Thithil 

Sri  41 tahun Ibu penjual baju wanita dan pria 

Sumber: Olahan penulis, 2013 



A. Pengaruh Cost Benefit, Jaminan, dan Sosiologi Ekonomi dalam Keputusan Kontrak 

Pinjaman  

 Berbagai motif ekonomi maupun non ekonomi dapat mempengaruhi keputusan seorang 

pedagang untuk melaksanakan kontrak pinjaman dengan Bank Thithil.Alasan pedagang yang 

didasari oleh motif ekonomi dapat dijelaskan pengalaman Ibu Misti dan Ibu Sumiati karena suatu 

keadaan ekonomi yang rendah (kekurangan modal) atau sedang dilanda kesusahan. Dengan 

demikian keadaan ekonomilah yang menjadikan keterpaksaan Ibu Sumiati untuk pinjam ke Bank 

Thithil. Sedangkan alasan pedagang lain pinjam kepada Bank Thithil yaitu dilatarbelakangi oleh 

biaya pendidikan sang anak. Ibu juwanah ini mengaku bahwa ketika anaknya sudah lulus dari 

sekolah semuanya, Ibu Juwanah tak lagi pinjam uang ke Bank Thithil. Sehingga, Bu Juwanah 

hanya meminjam kepada Bank Thithil hanya didasari oleh kebutuhan biaya pendidikan anaknya 

yang sedang mendesak. 

Disamping alasan yang sudah dijabarkan diatas, alasan keputusan pedagang memilih 

pinjam kepada Bank Thithil dibandingkan dengan lembaga lain yaitu dengan mempertimbangkan 

keuntungan dan kerugian yang didapatkan ketika pinjam di Bank Thithil.  

“Aku biyen nyelang sak juta mbak, tapi  nyelang nang Bank Thithil iku  enak e gak atek 

jaminan mbak, tapi kenek bunga ne duwur mbak”(Saya dulu pinjam satu juta mbak, 

tetapi pinjam di Bank Thithil itu enaknya tidak menggunakan jaminan mbak, tapi 

dikenakan bunga yang tinggi mbak) 

 Pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa seorang pedagang tersebut telah memikirkan 

cost benefit ketika melaksanakan pinjaman kepada Bank Thithil. Cost yang dikeluarkan yaitu 

bunga yang cukup tinggi sedangkan benefit-nya yaitu tanpa adanya jaminan. Sedangkan pengaruh 

keputusan meminjam di Bank Thithil yang lainnya yaitu Ibu Sriyang mengatakan bahwa: 

“Kalau di koperasi kan pakek KTP mbak. Kalau Bank Thithil kan gak atek opo-opo 

mbak” (Kalau di koperasi menggunakan KTP mbak, kalau di Bank Thithil  tidak 

menggunakan apa-apa mbak) 

Selembar kertas foto copy KTP pun menjadi pertimbangan khusus bagi Ibu Sri untuk 

lebih memilih di Bank Thithil dibandingkan koperasi. Hal ini pun mengisyaratkan bahwa 

pedagang lebih memilih sistem prosedur yang paling mudah dantidak ribet.Berbeda halnya dengan 

Ibu Misti, sama-sama membandingkanBank Thithil dengan koperasi namun yang menjadi 

permasalahan adalah biaya administrasi. Sedangkan alasan ekonomi yang dilatarbelakangi oleh 

konsep sosiologi yaituseperti yang dialami oleh Ibu Senik. Berikut adalah penjelasan Ibu Senik 

saat diberi pertanyaan tentang awal mula tertarik pinjam di Bank Thithil: 

“... lama-lama kok kepingin, tiru-tiru teman-teman kok pinjam di Bank Thithil mbak” 

Latarbelakang Ibu Senik pinjam kepada Bank Thithil dapat dijawab oleh kajian sosiologi 

ekonomi. Tindakan tersebut lahir karena intensitas komunikasi yang terjalin antara Ibu Senik 

dengan pedagang lain. Intensitas interaksi tersebut akan melahirkan keterlekatan antar pedagang. 

Ketika keterlekatan itu semakin kuat maka seseorang akan cenderung untuk menirukan tindakan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungannya. Dengan demikian hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa jaringan informasi antar pedagang dapat mempengaruhi keputusan 

pedagang dalam melakukan kontrak pinjaman kepada Bank Thithil. 

B. Jaringan 

 Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersamadengan orang lain. Oleh sebab itu 

manusia dalam menjalankan kehidupannya memerlukan interaksi sosial dengan individu yang 

lainnya maupun dalam suatu kelompok tertentu. Interaksi yang berkelanjutan akan melahirkan 

Ikatan sosial diantara aktor-aktor yang terlibat. 

1) Tingkatan Jaringan: Berdasarkan tingkatan jaringan, ikatan sosial dibagi menjadi dua: 

a. Jaringan Mikro 

Interaksi sosial yang intens akan melahirkan suatu hubungan sosial. Hubungan sosial 

yang terus menerus dapat melahirkan suatu jaringan sosial diantara mereka. Sedangkan jaringan 



sosial antar individu dikenal sebagai jaringan mikro. Jaringan mikro tersebut terjadi ketika Bank 

Thithilmenawarkan pinjaman kepada pedagang-pedagang diPasar Blimbing.Bank Thithil mencoba 

untuk melakukan komunikasi dengan pedagang,dengan modus menawarkan 

pinjaman.Sebagaimana dalam prinsip ekonomi bahwa ketika terjadi penawaran pasti ada 

permintaan.Penawaran yang dilakukan oleh Bank Thithil ini ternyata direspon oleh pedagang-

pedagang. Ketika terjadi respon oleh pedagang-pedagang maka terbentuklah kontrak pinjaman.  

 Selain itu, Ibu Senik pun mengungkapkan alasan tindakan menirukan pedagang lain 

tersebut yang dilatarbelangi oleh ruang dan waktu yang melahirkan informasi.  

“Hehehe, kan jejer- jejer itu mbak utang-utang ngunu iku  mbak. Jejer  sayur, jejer apa 

ngunu mbak, ya jadi ngutang-ngutang ngunu mbak”(Hehehe, kan bersebelahan itu mbak 

hutang-hutang begitu itu mbak. Bersebelahan sayur, bersebelahan apa begitu mbak, ya 

jadi hutang-hutang begitu mbak) 

 

 Kedekatan tempat antar pedagang menjadikan keterlekatan menjadi kuat. Ketika 

keterlekatan itu terbentuk maka akan melahirkan tindakan suatu tindakan. Sedangkan yang dialami 

oleh Ibu Senik adalah tindakan menirukan orang lain yang didasari oleh pengaruh lingkungan.  

b. Jaringan Meso 

Hubungan yang dibangun para aktor dengan atau di dalam kelompok sehingga terbentuk 

suatu ikatan maka dapat disebut sebagai jaringan meso. Aplikasi jaringan meso dipasar dapat 

ditemukan pada kegiatan arisan yang beranggotakan pedagang pasar.Sistem arisan ini pun ternyata 

juga ada di pasar Blimbing.Arisan tersebut sudah ada sejak lama dan terusberlangsung. Namun 

ditahun 2013 ini, pedagang mengeluh karena arisan pun  tidak kunjung datang disebabkan 

goncangan relokasi pasar. Padahal para pedagang Pasar Blimbing menanti-nanti untuk diadakan 

arisan kembali seperti dahulu.Berikut adalah penuturan IbuSumiati yang sudah berpuluh-puluh 

tahun mengikuti arisan dan merasa kecewa ketika arisan itu tak ada lagi. 

“Enak mbak onok seng dijagani. Mboh mbak riyoyo iki, tapi sak iki pasare jek goncang 

ngene mbak gak ngadakno mbak. enak mbak olehe 4 juta, 5 juta” (Enak mbak ada yang 

diharapkan. Tidak tau mbak hari raya ini, tetapi sekarang ini pasarnya masih goncang 

begini mbak, tidak mengadakan mbak.Enak mbak dapat 4 juta, 5 juta). 

 

Adapun yang mengadakan arisan itu pun bermacam-macam.Ada yang pedagang sendiri 

maupun ada pihak luar pasar yang mengadakan arisan.Untuk pihak luar yang mengadakan arisan 

biasanya menunjuk pedagang di pasartersebut untuk menariki uang arisan.Istilah bagi pedagang di 

pasar Blimbing disebut dengan “pengarepan”.Sedangakan istilah untuk orang yang memegang 

uang arisan disebut dengan“bandar”.Keuntungan dari bandar ini yaitu mendapatkan uang arisan 

yang terkumpul pada hari atau minggu pertama. 

2) Ragam Bentuk Bank Thithil untuk Menjaga Kesetiaan Nasabah: Istilah Bank Thithil 

sudah tidak asing lagi bagi pedagang jawa khususnya. Keberadaan Bank Thithil ditengah-tengah 

hiruk pikuk keramaian pasar pun tidak menjadi hal yang tabu lagi. Selama penelitian berlangsung 

peneliti juga menemukan Bank Perkakas. Sehingga sangat menarik untuk melihat perbedaan pada 

masing-masing bank tersebut secara lebih detail melalui penjelasan sistem kerja pada masing-

masing bank. 

a. Bank Thithil 

Pedagang setempat mengenal model pinjaman sejenis rentenir sebagai “Bank 

Thithil”.Istilah tersebut muncul karena pengelola pinjaman menjalankan aktivitas dagang uang 

setiap hari, karena mereka mendatangi pengguna jasanya setiap pagi, sekitar jam 07.30-11.00. 

Sedangkan uang yang dipinjamkan pun bermacam-macam, dari lima puluh ribu hingga satu juta. 

Sedangkan bunga yang dibebankan kepada pedagang juga bermacam-macamantara 10%-

20%.Sedangkan sistem pembayaran angsuran pada Bank Thithil juga bermacam-macam, mulai 

dari harian, 2 harian, hingga bulanan.Beragamnyasistem angsuran yang ditetapkan Bank 

Thithilmenjadikan pilihan pedagang untuk memilih Bank Thithil semakin banyak. Dengan 

demikian hal ini akan menguntungkan pedagang, karena pedagang dapat menyesuaikan angsuran 

pinjaman tersebut dengan perputaran usahanya. 

 



b.Bank Perkakas 

Pedagang pun dapat memanfaatkan sumber pinjaman berbentuk barang, dikenal dengan 

sebutan “Bank Perkakas”.Disebut  Bank Perkakas karena dalam istilah jawa barang-barang yang 

dikreditkan tersebut disebut sebagai “bekakas” atau “perkakas”.Sistem penawaran barang pun 

menggunakan sistem jemput bola dimanaBank Perkakas membawa semua barang yang 

ditawarkan dalam satu hari itu. Sedangkan untuk hari-hari atau minggu berikutnya Bank Perkakas 

pun hanya menarik cicilan dari para pedagang.  

 Sedangkan dalam penentuan harganya, Bank Perkakas bersifat fleksibel. Oleh karenaitu 

harganya pun  bisa ditawar. Sehingga penetuan harganya tidak bersifat kaku. Terjadinya proses 

tawar-menawar yang akan menentukan harga kesepakatan antara pedagang dan Bank Perkakas. 

Jaringan yang terjadi antar pedagang dapat mempengaruhi seorang pedagang dalam mengambil 

keputusan. Informasi yang diberikan oleh teman-teman Ibu Senik (pedagang-pedagang yang 

berada di sebelah Ibu Senik) sangat berpengaruh terhadap keputusan Ibu senik dalam 

meminjam.Dengan demikian jaringan informasi yang terbentuk berfungsi sebagai pelicin dalam 

transaksi antara Ibu Senik dengan Bank Perkakas. 

Sistem pembayaran dan angsuran pada Bank Perkakas ini pun bermacam-macam mulai 

dari harian, mingguan, hingga bulanan. Sedangkan pembayaran untuk barang yang bersifat 

eksklusif maka diberlakukan sistemDown payment(DP). Sistem Down payment (DP)lebih familiar 

disebut dengan uang muka. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko batal kredit ataupun 

gagal bayar.  

Jaringan yang terjalin antar pedagang tidak hanya sekedar berfungsi menjadi pelicin, 

namun juga sebagai efisiensi biaya. Jaringan informasi dapat mempengaruhi keputusan pedagang 

untuk kredit di Bank Perkakas. Jaringan informasi berfungsi sebagai pelicin ketika informasi harga 

yang ditetapkan oleh Bank Perkakaslebih murah dibandingkan dengan Bank Perkakas yang 

lainnya. 

c. Bank Thithil VS Bank Perkakas 

Berbagai alasan pedagang untuk menentukan pilihan dalam menggunakan jasa sistem 

perkedritan. Ada yang lebih memilih pada Bank Thithil, ada pula yang memilih Bank Perkakas, 

dan ada pula yang menggunakan kedua jasa tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Senik 

yang meersifat pro dan lebih memilih menggunakan jasa Bank Perkakas: 

“Kan nek utang bekakas kan gak keroso mbak, “Piro bayare?”,”seribu”(Kalau hutang 

bekakas kan tidak terasa mbak. “berapabayarnya”, “seribu) 

Sedangkan hal yang berbeda pada Ibu Sumiati yang bersifat kontra terhadap Bank Perkakasdan 

pro kepada Bank Thithil. Berikut adalah pernyataan Ibu Sumiati yang membandingkan sistem 

kedua bank tersebut: 

 

“Podo ambek anu, uang ae kalah mahal. Kalah mahal ya, karuan uang mbak. Wani utang 

duwek tak tukokno barang.Kacek uakeh mbak nek barang. Lha setriko iku wingi, seratus 

lima belas kontane dijual  seratus sembilan puluh. Lha iku kacek uakeh lho mbak.Gak 

eman tah.(Sama seperti anu, uang saja kalah mahal.Kalah mahal ya, lebih baik uang 

mbak.lebih baik hutang uang dibelikan barang. Selisih banyak mbak kalau barang.Setrika 

kemarin, seratus lima belas tunainya dijual seratus sembilan puluh. Itu selisih banyak mbak. 

Tidak sayang mbak) 

 

Berdasarkan penjabaran kedua bank diatas, untuk memudahkan dalam memahami kedua 

bank tersebut maka dapat dibuat tabel perbedaan sebagaimana ditunjukkan pada table 2. 

Tabel 2.Perbedaan Bank Thithil dan Bank Perkakas 

Keterangan Bank Thithil Bank Perkakas 

Bentuk yang dikreditkan Uang Barang 

Sistem angsuran Harian, 2 harian Harian, mingguan, dan bulanan 

Sistem Down Payment Tidak ada DP Ada  untuk barang yang mahal 

Sitem tawar menawar Tidak bisa ditawar Bisa ditawar 

Kisaran bunga 10 % sampai 20 % Lebih dari 20 % 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 



Tabel 2 menjelaskan tentag perbedaan antara Bank Thithil dan Bank Perkakas.Masing-

masing bank memiliiki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sehingga persepsi serta 

rasionalitas yang dimiliki oleh setiap pedagang pun berbeda-beda dalam memutuskan untuk 

menggunakan jasa yang mana.Untuk melihat jasa yang dipilih pada masing-masing pedagang 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2. Klasifikasi Pemilihan Jasa Bank Thithil dan Bank Perkakas 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan tujuh informan pedagang, didapatkan hasil 

yaitu 5 pedagang menggunakan Bank Thithil, 1 pedagang menggunakan Bank Perkakas, dan 1 

orang orang menggunakan jasa keduanya. Lebih banyaknya pedagang yang memilih Bank Thithil 

dibandingkan dengan Bank Perkakas mengartikan bahwa dana pinjaman yang diberikan Bank 

Thithil lebih bersifat umum. Artinya uang pinjaman tersebut dapat digunakan untuk keperluan 

apapun. 

 

C. Kepercayaan 

 Ketidaksesuaian waktu pembayaran pedagang dapat menimbulkan resiko Bank Thithil 

sebelum menerima keuntungannya. resiko itu kontrak pinjaman yang berlangsung antara pedagang 

dan Bank Thithilterjadi “dibawah tanah”. Dengan demikian kontrak yang berlaku tidak bisa 

digunakan dengan mudah, dan karenanya diperlukan kesepakatan sosial. Kesepakatan yang 

berlaku biasanya memasukkan risiko ke dalam keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam 

tindakan. Dimasukkannya resiko ke dalam keputusan dapat dijelaskan dengan satu kata yakni 

“kepercayaan”. 

 

1)  Terbentuknya Kepercayaan:Kepercayaan yang sudah terjalin antara pedagang dan Bank 

Thithiltidak serta merta terbentuk. Terbentuknya kepercayaan dapat ilatarbelakangi oleh berbagai 

macam faktor, tindakan, maupun proses. Berikut hal-hal yang dapat membentuk kepercayaan:  

 

a. Kepercayaan prosesual 

 Terbentuknya kepercayaan antara Bank Thithil dan pedagang disebut dengan kepercayaan 

prosesual. Kepercayaan prosesual muncul melalui proses interaksi sosial yang dibangun oleh para 

aktor yakni pedagang dan Bank Thithil. Ibu Sumiati dalam menjalankan profesinya sebagai Bank 

Thithil mengatakan bahwa dalam memberikan pinjaman hanya kepada orang-orang yang sudah 

dikenalnya.Dengan demikian kepercayaan tersebut terbentuk karena interaksi yang intens. 

Interaksi yang berlangsung terus menerus akhirnya melahirkan tindakan ekonomi yaitu kontrak 

pinjaman. 

 

b. Kepercayaan yang Didasari oleh Simbol 

 Sistem abstrak merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembangnya kepercayaan. 

Sistem abstrak adalah mekanisme institusional  yang menjelaskan perubahan hubungan-hubungan 

sosialmelalui “alat simbolis”. Simbol yang dimaksud dalam transaksi pedagang dan Bank 

Thithiladalah berupa tempat berdagang yang menetap.Artinya seorang pedagang tersebut memiliki 

tempat untuk berjualan yang pasti dan menetap setiap harinya. 

Bank Thithil Bank Perkakas 

4 2, 3,5,6,7 

1 

Keterangan: 

1. Ibu Senik 

2. Ibu Juwanah 

3. Ibu Sumiati 

4. Ibu Meli 

5. Ibu Sri 

6. Ibu Misti 

7. Pak Wito 

 



Dengan demikian, simbol berupa tempat dagangan yang pasti dan menetap dapat menjadi 

jaminan bahwa pedagang tidak akan kabur. Rasionalitas yang dimiliki oleh pihak Bank Thithil 

tersebut yaitu seorang pedagang tidak akan kabur hanya gara-gara hutangnya kepada Bank Thithil 

dan meninggalkan tempat dagangannya.Oleh karena itu Bank Thithil berfikir bahwa semakin layak 

dan menetap tempat dagangan pedagang tersebut maka kepercayaan akan semakin terbentuk, 

begitupun dengan sebaliknya. 

c. Kepercayaan yang Terlahir dari Jaringan Perantara 

Bentuk perantara  dapat muncul di semua ranah kehidupan sosial. Tak terkecuali pada 

tindakan ekonomi yang berupa hutang piutang. Perantara yang dimaksud yaitu pedagang akan 

memberikan rekomendasi kepada Bank Thithil tentang kredibilitas dari pedagang yang berada 

disebelahnya. Sehingga, perantara ini menjadi kunci Bank Thithildalam memberikan pinjaman 

kepada calon nasabahnya.Oleh karena itu, informasi yang berikan oleh pihak perantara ini sangat 

penting dalam menentukan apakah pedagang tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. 

Bagi pihak Bank Thithilinformasi yang diberikan pihak perantara ini berguna untuk mengurangi 

resiko gagal bayar. 

 

d. Kepercayaan yang menular 

Kepercayaan yang menular ditampilkan melalui kepercayaan pada sebuah kelompok 

yang menetapkan sebuah persepsi, akan mempengaruhi persepsi orang lain. Persepsi yang dimiliki 

oleh pedagang di sekitar tempat berjualan Ibu Senik memberikan informasi serta pengaruh dalam 

pengambilan keputusan. Tanpa disadari kepercayaan ini memiliki efek ketergantungan. 

 

e. Kepercayaan yang Di-back up oleh Pihak Ketiga 

Terbentuknya rantai kepercayaan akan membentuk relasi kepercayaan lainnya sama 

dengan relasi kepercayaan akan melibatkan penjamin sebagai perantara dalam transaksi, tetapi 

secara bersamaan pihak ketiga memainkan peran yang lebih pasif namun lebih 

sentral.Kepercayaan yang diback-up oleh pihak ke tiga yaitu pedagang yang sudah memiliki 

keterlekatan yang kuat dengan Bank Thithil, sehingga pedagang tersebut sudah dipercaya oleh 

Bank Thithil. Ketika tetangga   pedagang tersebut ingin  meminjam kepada Bank Thithil, maka 

melalui jaminan kredibilitas oleh pihak ke tiga tetangga pedagang tersebut diberikan pinjaman. 

Namun ketika pedagang tersebut tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan Bank Thithil 

maka kredibilitas dari pihak ketiga akan ternoda. 

 

2) Naik Turunnya Kepercayaan dan Konsekuensinya: Struktur komunikasi yang 

dihadapi oleh pemberi kepercayaan berpotensial untuk mempengaruhi peningkatan dan penurunan 

kepercayaan. Namun tak hanya turun dan naiknya kepercayaan saja yang terjadi. Ada kalanya 

kepercayaan tersebut tidak dapat terbentuk. Berikut adalah ungkapan yang dilontarkan oleh Ibu 

Sumiati saat menceritakan pengalamannya dengan penuh ekspresi yang mengartikan bahwa rasa 

jengkel karena tidak dipercayai oleh Bank Perkakas: 

 

“...ya wong ndak punya itu gak diutangi mbak. Pernah, wong mau utang pereng ae, 

orang sini ada. Gak dipercoyo mbak, padahal niat saya bayar mbak.” (Ya orang tidak 

punya itu tidak dihutangi mbak. Pernah, orang mau utang piring saja, orang sini ada. 

Tidak dipercaya mbak, padahal niat saya bayar mbak) 

 Interaksi ekonomi yang berupa kontrak pinjaman antara pedagang danBank Thithil  dapat 

menimbulkan ketidakstabilan. Adakalanya kepercayaan meningkat. Namun peningkatan 

kepercayaan tidak terjadi dalam waktu singkat dan sekejab. Namun dIbutuhkan waktu yang lama 

untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut. Seperti pada tindakan arisan yang 

dilakukan bertahun-tahun karena adanya peningkatan kepercayaan pada kedua belak pihak. 

Sedangkanhal yang berlainan yaitu ketika terjadi penurunan kepercayaan. Gambaran 

tentang penurunan kepercayaan dapat di lihat pada  anggota arisan yang tidak rutin membayar 

arisan. Hal ini pun akan berdampak pada penurunan kepercayaan dan akan melahirkan kebijakan 

baru bahwa pedagang tersebut tidak akan diikutkan arisan pada periode berikutnya. Berikut adalah 

pernyataan Ibu Sumiati: 

 



“Yo sak karepe orange, ndak gampang kok nek wong bayare  blebes angel ya ndak diajak  

mbak”(Ya terserah orangnya, tidak mudah kalau orang bayarnya susah ya tidak diajak 

mbak) 

Peningkatan dan penurunan kepercayaan ini memberikan konsekuensi terhadap tindakan yang 

berlangsung. Berikut adalah penjabaran konsekuensi yang ditimbulkan: 

a. Kepercayaan yang Ternoda 

 Kepercayaan yang sudah diberikan pada penerima kepercayaan tak selamanya dapat 

bertahan. Ada kalanya terjadi penurunan kepercayaan.Penurunan kepercayaan tersebut dapat 

disebabkan oleh ketidaktepatan pembayaran angsuran. Dengan demikian, hal tersebut akan 

memberikan konsekuensi negatif pada citra orang tersebut. Disamping itu kepercayaan yang sudah 

ternoda tersebut akan memutuskan kontrak pinjaman selanjutnya. 

b. Kepercayaan yang Membentuk Tindakan Berulang 

Konsekuensi yang ditimbulkan dari peningkatan kepercayaan dapat bersifat 

positif.Kepercayaan yang sudah melekat dan berakar pada pemberi kepercayaan (Bank Thithil) dan 

penerima kepercayaan (pedagang) akan membentuk tindakan ekonomi yang berkelanjutan. Namun 

secara tidak langsung hal tersebut akan memberikan dampak ketergantungan pedagang pasar pada 

Bank Thithil. 

 

D. Nilai dan Norma 

Nilai dipahami sebagai sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Sedangkan norma 

dipahami sebagai aturan-aturan. Jika diaplikasikan pada kontrak pinjaman Bank Thihil maka dapat 

dijelaskan lebih detail sebagai berikut. 

1) Norma Dukungan dan Larangan: Norma dapat dipahami sebagai aturan main 

bersama yang menuntun perilaku seseorang yang dalam hal ini adalah pedagang dan Bank Thithil. 

Salah satu norma yang diterapkan oleh Bank Perkakas yaitu berupa pemberlakukan sistem uang 

muka untuk barang elektronik dengan harga jutaan. Aturan yang telah ditetapkan Bank Perkakas 

tersebut dibuat untuk mempertahankan barang yang sudah dipesan oleh pedagang. Dengan 

demikian, seorang pedagang tidak akan berlaku seenaknya sendiri jika melakukan pembatalan 

pemesanan barang. Jika terjadi pembatalan pemesanan, maka resikonya adalah uang muka yang 

sudah terbayarkan adalah hangus.  

 Sedangkan norma larangan diartikan sebagai aturan yang sudah diketahui secara umum 

oleh suatu masyarakat/pedagang. Norma larangan ini berupa tidak diperbolehkan meminjam 

kembali ketika pinjaman sebelumnya belum lunas, maka tidak hanya memberikan nilai negatif 

kepada Bank Thithil. Tetapi hal tersebut akan secara otomatis akan merusak citra pedagang 

tersebut pada kalangan pedagang yang lainnya.  

 

2) Menjaga Kesetiaan Kontrak Pinjaman dengan Norma: Menjaga suatu hubungan 

baik dengan seseorang dapat dilakukan dengan menjaga nilai-nilai serta norma yang diyakini oleh 

suatu masyarakat. Hal tersebut tak jauh berbeda dengan menjaga hubungan hutang piutang yang 

terjalin antara pedagang dan Bank Thithil. Terlebih bagi Bank Thithil untuk tetap menjaga 

kenyamanan nasabah dan tidak berpindah ke Bank Thithil yang lain.  

Ibu Senik dan Ibu Misti mengaku bahwa dalam melakukan pinjaman ke Bank Thithil 

tidak pernah pindah-pindah ke Bank Thithil yang lain karena Nilai sabar dan norma 

kesopanan.Berdasarkan pernyataan pedagang yang mengangkat norma kesopaan dan nilai-nilai 

positif yang mendukung keberlangsungan kontrak. Secara lebih detail dapat dijelaskan pada 

gambar 3. 

Gambar 3. Alur  Norma yang Berdampak pada Kelanggengan Kontrak 

 
Sumber: Olahan Penulis,  2013 

Norma 
Norma tidak 

tertulis 
Norma 

Kesopanan 

Sikap dan 
nilai-nilai yang 

mendukung 

Kesetiaan 
Nasabah 

Kelanggengan 
Kontrak 



Gambar 3 menjelaskan bahwa alur norma tersebut dapat mempertahankan kelanggengan 

kontrak pinjaman antara pedagang dan Bank Thithil. Melalui kategori norma yang tidak tertulis 

yang berarti norma ini tidak disahkan secara hukum namun dapat diterima oleh masyarakat. 

Norma tersebut yaitu norma kesopanan, melalui sikap dan nilai-nilai yang mendukung diantaranya 

yaitu sopan santun dalam bertutur kata serta kesabaran. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 

norma tersebut akan menjadikan rasa nyaman sehingga pedagang tidak mudah untuk berpindah ke 

lain hati yaitu kepada Bank Thithil yang lain. Hasilnya pun yaitu kesetiaan nasabah yang akan 

berujung pada kelanggengan kontrak pinjaman. 

 

3) Aturan Kontrak Pinjaman Bank Thithil Versus Koperasi: Dalam menjalankan 

aksinya, Bank Thithil bukanlah lembaga satu-satunya yang menyediakan pinjaman kepada 

pedagang. Namun masih ada lembaga-lembaga lainnya yang juga berkecimpung dalam melayani 

jasa permodalan pedagang, salah satunya yaitu koperasi. Sistem yang diterapkan di koperasi pun 

tidak jauh beda dengan sistem Bank Thithil jika dilihat dari sistem angsurannya yang juga 

dilakukan setiap hari. Sedangkan aturan yang membedakan Bank Thithil dengan koperasi.Untuk 

memudahkan melihat perbedaan antara Bank Thithil dan koperasi maka dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Bank Thithil VS Koperasi 

Keterangan Bank Thithil Koperasi 

Persyaratan Jaminan Tidak ada Ada (Surat Bedak/BPKB Sepeda Motor) 

Biaya administrasi Tidak ada Ada  

Sistem Tabungan Tidak ada Ada  

Penundaan pembayaran Boleh  Tidak boleh 

Batas minimal pinjaman 50.000 500.000 

Batas maksimal pinjaman 1.000.000 5.000.000 

Tingkat bunga 10 % - 20 % 2,5 % untuk sleding 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 

 Berdasarkan tabel 3 menjelaskan tentang perbedaan sistem kontrak pinjaman di Bank 

Thithil dengan Koperasi.Masing-masing lembaga tersebut memiliki sisi keunggulan dan 

kelemahannya. Dari sisi Bank Thithil yaitu tanpa adanya persyaratan jaminan namun tingkat 

bunganya yang tinggi.Sedangkan dari sisi koperasi yaitu adanya jaminan namun tingkat bunga 

yang rendah. 

Jika seorang pedagang melanggar aturan yang telah disepakati maka pedagang tersebut 

akan mendapatkan sanksi.Sanksi yang muncul ketika seorang pedagang tidak bisa membayar 

pinjaman kepada Bank Thithil bukan merupakan sanksi hukum, melainkan sanksi sosial. Sanksi 

sosial dapat dicirikhaskan sebagai pemberian sanksi yang tidak tampak tapi dapat dirasakan bagi 

yang menerima sanksi. Sanksi sosial tersebut salah satunya yaitu rasa malu. Rasamalu tersebut 

mengartikan bahwa pedagang tersebut memperhatikan nilai-nilai citra harga diri di dalam dirinya. 

Sanksi sosial yag terjadi pada pedagang tersebut yaitu menjadikan pedagang dalam menjalankan 

hari-harinya kurang percaya diri. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada sosialisasi dengan 

pedagang yang lain.  

E. Peran Modal Sosial pada Kontrak Pinjaman Bank Thithil 

 Hubungan unsur modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma bersifat saling 

terkait dan mempengaruhi. berikut adalah penjabaran keterkaitaan antar unsur modal sosial: 

1) Jaringan yang Melahirkan Kepercayaan dan Efisiensi: Jaringan yang sudah terjalin 

antar pedagang maupun pedagang dan Bank Thithilmenghasilkan informasi bagi kedua pelaku 

tersebut. Pada sisi pedagang, informasi yang diberikan oleh pedagang lain berdampak pada 

efisiensi biaya. Hal tersebut dikarenakan pedagang mendapatkan informasi tentang Bank Thithil 

atau Bank Perkakas  yang membebankan tingkat bunga dan selisih paling murah serta prosedur 

yang paling sederhana. Selain itu jaringan dapat berfungsi sebagai pelicin untuk melakukan 

kontrak pinjaman dimana pinjaman tersebut dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh 

pedagang di sebelahnya.Sedangkan pada sisi Bank Thithil informasi tersebut berguna untuk 

berinovasi dalam melayani pedagang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pedagang.Hal 



tersebut dapat ditunjukkan adanya Bank Perkakas.Selain itu jaringan tersebut sebagai pintu 

lahirnya suatu kepercayaan Bank Thithil pada pedagang. 

 

2) Kepercayaan yang Mengikat Jaringan dan Fleksibilitas Norma: Kepercayaan yang 

terjalin antara pedagang dan Bank Thithilberasal dari suatu jaringan. Kepercayaan yang dilahirkan 

dari jaringan yaitu diantaranya kepercayaan prosesual yang lahir dari jaringan mikro. Kemudian 

kepercayaan yang terlahir dari jaringan perantara yakni pedagang yang berada disebelahnya 

sebagai kunci informasi Bank Thithil.Selain itu kepercayaan yang menular menjadikan pedagang 

yang lain serta menerima informasi yang diberikan oleh tetangga daganganya. Sedangkan yang 

terakhir yaitu kepercayaan yang di Back-up oleh pihak ketiga yang merupakan kepercayaan yang 

dilahirkan dari jaringan meso. Jaringan yang membentuk kepercayaan tersebut kemudian diikat 

dengan kepercayaan. Jika suatu ikatan kepercayaan tersebut semakin erat maka akan membentuk 

tindakan berulang begitupun sebaliknya.Ketika kepercayaan saling terbentuk antara pedagang dan 

BankThithilmaka negosiasipun dapat dilakukan. Negosiasi yang terjadi yaitu penundaan 

pembayaraan angsuran. Dengan demikian, kepercayaan yang dapat mempengaruhi norma.  

 

3) Norma Menggerakkan Kepercayaan dan Mempertahankan Jaringan: Berjalannya 

kontrak pinjaman tidak hanya didasari oleh saling percaya, namun diperlukan aturan yang sudah 

diyakini oleh pedagang dan Bank Thithilsebagai penggerak tindakan hutang piutang.Ditambah 

dengan konsep yang diterapkan oleh Bank Thithilyaitu memperdulikan aspek nilai-nilai positif 

menjadikan aturan tersebut semakin berjalan dengan lancar. Nilai tersebut diantaranya yaitu sopan 

santun dalam bertutur kata serta sabar ketika pedagang menunda pembayaran angsuran. Selain itu 

sikap Bank Thithil tidak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang jika terjadi 

gagal bayar. Justru Bank Thithil bersikap pasrah atas dana yang sudah dipinjamkannya tersebut. 

Dengan demikian, hal ini lah yang akan menjaga kesetiaan dan kenyamanan pedagang. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa suatu jaringan dapat dipertahankan oleh norma.Secara lebih ringkas, 

penjelasan pada ketiga pokok diatas dapat disederhanakan pada gambar 4 yang menunjukkan 

keterkaitan hubungan pada unsur-unsur modal sosial. 

 

Gambar 4. Hubungan saling Terkait antar Unsur Modal Sosial 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 

 

 Gambar  4 menjelaskan tentang hubungan saling terkait antar unsur modal sosial. Dalam 

teorinya, suatu jaringan akan diikat oleh kepercayaan dan dipertahankan oleh norma. Hal tersebut 

digambarkan oleh kotak yang berada di dalam. Sedangkan implikasinya yaitu digambarkan pada 

kotak yang berada di luar. Suatu jaringan akan melahirkan keterlekatan dan keterlekatan tersebut 

akan memberikan informasi. Sedangkan infromasi  tersebut akan melahirkan suatu inovasi. Hal 

yang ditimbulkan pada jaringan ini akan diikat oleh kepercayaan melalui simbol, pihak perantara, 

serta pihak ke tiga. Kemudian jaringan yang sudah diikat oleh kepercayaan tersebut akan 
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digerakkan oleh norma melalui aturan, negosiasi, nilai dan fleksibilitas. Selanjutnya norma 

tersebut akan mempertahankan jaringan  yang terbentuk oleh pedagang dan Bank Thithil. Dengan 

demikian, unsur dari modal sosial tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terdapat 

hubungan saling keterkaitan antara unsur satu dengan unsur yang lain. Ketika ketiga unsur tersebut 

dijalankan maka kontrak pinjaman antara pedagang dan Bank Thithil akan terus berlangsung. 

 

F. Implikasi Kontrak Pinjaman terhadap Keberlangsungan Usaha 

Untuk mengetahui dampak pinjaman Bank Thithil terhadap keberlangsungan usaha 

pedagang, maka yang pertama diketahui yaitu dipergunakan untuk apa saja uang pinjaman 

tersebut. Apakah semua dana dipergunakan untuk modal usaha atau tidak. Setelah mengetahui 

alokasi penggunan dana pinjaman dari Bank Thithil yang cukup beragam. Sehingga dampak 

kepada pedagang pun tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana mempengaruhi usahanya 

karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Namun berdasarkan jawaban yang beragam 

tersebut dapat dibuat bagan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pedagang 

yang tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga pinjaman Bank Thithil. Secara lebih ringkas 

dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha Pedagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 

Gambar5 menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhkeberlangsungan 

usaha pedagang.Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi motif  penggunaan dana yang tidak hanya digunakan 

sebagai modal usaha, tetapi juga digunakan sebagai biaya pendidikan anak dan lain-lain. Selain itu 

kepercayaan (sugesti) tentang ketidakberkahan dan terakhir yaitu sistem pencataan pedagang yang 

tidak disiplinsehingga kerap kali pedagang tidak mengetahui laba ruginya suatu usaha 

tersebut.Sedangkan faktor eksternal meliputi angsuran pinjaman Bank Thithil dengan tingkat 

bunga yang tinggi, Sepinya pelanggan yang disebabkan goncangan pasar karena relokasi pasar dan  

musim hujan, serta kenaikan bahan baku. Implikasi dari faktor-faktor tersebut terhadap usaha 

pedagangyaitu dapat bersifat untung, rugi, ataupun usaha tersebut tetap berjalan tanpa mengetahui 

untung ruginya. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat dan pembahasan yang sudah dijabarkan, 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Modal sosial berperan membuat pedagang memilih Bank Thithil daripada formal: 

a. Dilihat dari jaringan, hubungan personalmembuat pedagang merasa nyaman 

meminjam di Bank Thithil. Selain itu Inovasi berupa Bank Perkakas 

dimaksudkan untuk menjaga jaringan 

b. Trust dibentuk dari rasa saling percaya. Sehingga kalaupun tidak bisa membayar 

maka negosiasipun dapat dilakukan. 

c. Nilai-nilai positif Serta norma yang disepakati menjadi pendukung kontrak 

pinjaman tersebut berlangsung. 

Disamping itu, terdapat temuan yang menarik tentang sosok Bank Thithil yang 

memperdulikan aspek-aspek nilai menjadikan hasil yang. Hal tersebutmenjadi sesuatu 

yang unik dan berbeda karena bertolak belakang dengan persepsi masyarakat selama ini 

tentangBank Thithil yang didominasi oleh cara pandang yang negatif. Bank Thithil yang 

ditemui tidak melakukan penyiataan bahkan bersikap sabar ketida pedagang melakukan 

penundaan pembayaran dan pasrah ketika terjadi gagal bayar oleh pedagang. 

2. Implikasi kontrak pinjaman terhadap keberlanjutan usaha pedagang dapat 

menguntungkan dan merugikan. Hal tersebut tergantung dari faktor internal dan 

eksternal. 

 

B. Saran  

 Pertama, lembaga keuangan formalhendaknya melakukan sosialisasi kepada pedagang 

terkait dengan biaya administrasi dalam proses kredit. Sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa 

biaya administrasi yang dikenakan saat melakukan peminjaman di lembaga keuangan formal 

bukan merupakan biaya rutin.Kedua, akses KUR (Kredit Usaha Rakyat) perlu dilanjutkan guna 

memberikan suntikan modal kepada pedagang kecil agar tidak terjerat  Bank Thithil. Selain itu 

perlu dilakukan sosialisasi kepada pedagang bahwa KUR tidak dikenakan biaya administrasi dan 

denda jika terjadi penundaan pembayaran. 
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