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ABSTRAKSI 

 

Hidayati, Bunga. 2014. Peran Modal Sosial pada Kontrak Pinjaman Bank 
Thithil dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Usaha (Studi 
pada Pasar Blimbing Kota Malang). Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dr. Asfi 
Manzilati, SE., M.E.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal sosial  yang terdiri 
dari jaringan, kepercayaan dan norma pada kontrak pinjaman Bank Thithil serta 
implikasinya terhadap keberlangsungan usaha pedagang  di Pasar Blimbing Kota 
Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun metode pengambilan 
informan yaitu dengan cara purposive dan untuk menentukan informan 
selanjutnya yaitu menggunakan teknik snowball. Sedangkan data diperoleh 
dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan untuk 
membuat pedagang memilih Bank Thithil daripada formal, walaupun dari harga 
sebenarnya jauh lebih mahal. Dilihat dari jaringan, hubungan personal dan 
rutinitas 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 tergantung faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
keberlangsungan usaha pedagang. 

   

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

Usaha 
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pendahuan penelitian yang terdiri 

dari pertama, latar belakang penelitian yang menjelaskan adanya gap antara 

teori dengan realitanya sehingga menjadi alasan penelitian ini penting untuk 

dilakukan. Kedua, rumusan masalah penelitian yang menjelaskan tentang 

pertanyaan besar yang harus dijawab selama penelitian berlangsung. Ketiga, 

tujuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah, dan yang terakhir yaitu  

manfaat penelitian yang diperuntukan bagi akademisi, instansi lembaga 

keuangan dan pemerintah, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 
1.1    Latar Belakang 

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan di pasar.  

Konsep pasar (market) berasal dari dari kata latin “mercatus”, yang bermakna 

sebagai berdagang atau tempat berdagang (Damsar, 2009:109). Dalam 

pandangan ekonomi, pasar diartikan sebagai pertemuan permintaan dan 

penawaran (Rahardja dan Manurung, 2008:24). Sedangkan pasar dalam 

pandangan sosiologi adalah sebagai suatu institusi sosial, yaitu struktur sosial 

yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan 

dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Oleh sebab itu, pasar dapat 

dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang teorganisasi di seputar 

proses jual beli (Damsar, 2009:110). 

Penggabungan makna pasar dalam kajian ekonomi maupun sosiologi 

dapat dijelaskan bahwa pasar mengatur kehidupan sosial, secara otomatis 
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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). 

Dalam pasar, penjual tidak hanya melakukan interaksi kepada pembeli 

saja namun juga menjalin interaksi sosial kepada rentenir. Tengkulak maupun 

rentenir atau 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 kredit dari Bank Thithil. Para pedagang pasar merasa 

lebih mudah memperoleh pinjaman dari rentenir daripada lembaga keuangan 

baik perbankan maupun non perbankan.Untuk memperoleh pinjaman bank, 
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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 

rentenirmenetapkan 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). 

Diperjelas dalam penelitian yang dilakukan Hamka dan Danarti (2010:11)  

bahwa pedagang lebih memilih berhutang kepada Bank Thithil karena  akses 

yang jauh lebih mudah bagi para pedagang tradisional yang telah memiliki 

jaringan. Selain itu, waktu beroperasinya Bank Thithil yang lebih fleksibel 

daripada lembaga keuangan formal, sehingga lebih mudah dijangkau oleh 

pedagang-pedagang tradisional. 

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

dipaparkan oleh Hamka (2009:8) bahwa: 

“Apabila dikorelasikan dengan sektor keuangan, nasabah (pedagang)    
akan memilih sumber dana yang dapat dipinjam dengan pengembalian 
yang sama atau pengembalian dengan 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 “(Frank dan Bernade, 2007:x). Teori tersebut menjelaskan bahwa  

dalam prinsip biaya-manfaat seseorang tidak akan mengambil tindakan jika suatu 

manfaat yang diterima lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut berfikir secara rasional. Diperjelas 

oleh Damsar (2009:32) bahwa: 

“Kutub lain dari kontinum adalah aktor yang teratomisasi atau aktor 
ekonomi yang kurang tersosialisasi. Dari penjelasan Granovetter , aktor 
bertindak berdasarkan peran kepatuhannya terhadap pilihan rasional atau 
perolehan murni. Pendekatan ini berakar dari ekonomi (neo) klasik yang 
tidak berusaha untuk memasukkan hubungan sosial dan struktur sosial ke 
dalam analisis. Hubungan sosial dalam perilaku rasional dianggap 
sebagai penghalang rekaan yang menghambat prilaku rasional dan 
bekerjanya mekanisme pasar” 
.  

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 Thithil maka 

teori ekonomi kelembagaan  membantah anggapan dari pendekatan ekonomi 

klasik dengan pendekatan sosiologi ekonomi. Secara lebih detail, Yustika 

(2008:53)  menjelaskan bahwa: 

“Secara eksplisit, cabang-cabang ilmu ekonomi kelembagaan itu ingin 
menunjukkan bahwa fenomena ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari 
perspektif ekonomi (ortodoks) semata, tetapi harus ditangani lebih luas. 
Inilah yang membedakan dengan teori ekonomi konvensional 
(klasik/neoklasik) yang melihat kegiatan transaksi sebagai peristiwa 
ekonomi saja. Sebaliknya ekonomi kelembagaan melihat transaksi 
sebagai kejadian sosial yang berdimensi luas”. 
 
Dengan demikian, permasalahan fenomena di atas dapat dijawab dengan 

kajian ekonomi kelembagaan dengan pendekatan sosiologi ekonomi tentang 

tindakan ekonomi spekulatif-irrasional. Sedangkan pengertian tindakan ekonomi 

spekulatif-irrasional menurut Damsar (2009:43) merupakan tindakan berorientasi 

ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang ada dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Tindakan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh modal sosial yang 

terjalin diantara kedua pelaku ekonomi tersebut.  
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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. Menurutnya, 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). 

Lawang (2004:45-46) menyebutkan bahwa terdapat empat perspektif 

tentang modal sosial yaitu aliran informasi, ikatan sosial, sertifikasi kepercayaan 

individu, dan ke hubungan sosial diekspektasikan dapat memperkuat kembali 

identitas dan pengakuan. Ke-empat faktor tersebut dapat menjelaskan bahwa 

sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dapat memperkuat pencapaian 

sebuah tindakan. 

Mengacu pada manfaat modal sosial, di Bangladesh modal sosial dapat 

dijadikan jaminan meminjam uang di bank. Modal sosial, yang terdiri dari harga 

diri masyarakat yang pantang curang, mekanisme kontrol secara sosial, 

kekerabatan, eksistensi hingga potensi orang bersangkutan. Grameen Bank 

sudah membuktikan modal sosial memang ada di masyarakat Banglades 

(Prasetya, 2009). 

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 yang dipaparkan dalam empat 

bentuk oleh Yustika (2008:195-196). 
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 Pertama, ikatan sosial yang terlalu kuat cenderung akan mengabaikan 

atau membatasi akses pihak luar untuk memperoleh peluang yang sama dalam 

melakukan kegiatan. Jika diaplikasikan, ikatan yang terlalu kuat antara Bank 

Thithil dan pedagang maka akan menghalangi jalan untuk pihak lembaga 

keuangan formal maupun semi formal untuk memberikan kredit kepada 

pedagang.  Dengan demikian, pihak Bank Thithil sangat diuntungkan karena 

dapat menjaring nasabah (pedagang) yang tidak bankable. Sedangkan 

pedagang secara implisit merugi karena dengan membatasi pihak luar untuk 

masuk sama dengan mendapatkan informasi yang tidak sempurna (assymmetric 

information). 

Kedua, sangat mungkin terjadi dalam sebuah kelompok terdapat 

beberapa individu/aktor yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena 

kepemilikan akses, misalnya informasi yang lebih besar. Dalam aplikasinya, 

kelompok/komunitas pedagang berupaya menghalangi anggotanya untuk 

mengembangkan usahanya karena akan mengganggu kepentingan dari 

kelompok/komunitas tersebut. 

Ketiga, selalu ada pilihan atas sebuah dilema antara solidaritas komunitas 

dan kebebasan individu. Jika modal sosial yang terjalin antar pedagang sangat 

kuat dan ketika seorang pedagang merekomendasikan pedagang lain untuk 

berhutang kepada Bank Thithil, maka pedagang tersebut akan serta merta 

menyetujui ajakan dari pedagang tersebut.  

Keempat, jamak terjadi sebuah situasi dimana solidaritas kelompok 

dibangun berdasarkan pengalaman bersama untuk melawan masyarakat yang 

mendominasi (mainstream society). Dalam posisi ini, sebuah kelompok/jaringan 



7 
 

 
 

antar pedagang,atas nama norma, bisa menentukan kendali atas 

pedagang/kekompok lainnya. 

 Berdasarkan penjabaran sisi positif dan  sisi negatif dari modal sosial, 

maka sangat menarik untuk menelisik lebih jauh tentang peran modal sosial yang 

terjalin diantara pedagang pasar dan Bank Thithil. Dengan demikian dapat 

dianalisis setiap sisi positif dan negatifnya terhadap keberlangsungan usaha 

pedagang. 

Fokus kajian penelitiandilaksanakan di Kota Malang. Karena Kota Malang 

merupakan kota dengan Orde II di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai 

kota besar ke dua di Jawa Timur Kota Malang memiliki beberapa kawasan 

strategis yang didalamnya terdapat berbagai fungsi pelayanan perkotaan dengan 

skala pelayanan lokal, regional dan skala nasional (Pemerintah Kota Malang, 

2009). 

Salah satu Pelayanan perkotaan dengan skala lokal di Kota Malang 

adalah pasar tradisonal. Dari 30 pasar yang terdapat di lima kecamatan di Kota 

Malang. Maka dipilihlah Pasar Blimbing sebagai objek penelitian karena 

berdasarkan data tahun 2009  pasar di Kecamatan Blimbing merupakan pasar 

dengan jumlah pedagang terbanyak kedua setelah pasar besar (Pemerintah 

Kota Malang, 2009). Untuk mengetahui komposisi pedagang Pasardi Kecamatan 

Blimbing Kota Malang dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1: Data Jenis Tempat Usaha dan Jumlah Pedagang Pasar di 
Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2009  

 

No. Nama Pasar  
Bedak Los/ Emper PKL Jumlah 

Unit Pdg unit Pdg Pdg unit Pdg 

1 Pasar Blimbing 79 64 1821 1582 428 1900 2074 

2 Pasar Bunul 100 55 303 186 52 402 293 

3 Pasar Hewan  0 0 0 0 0 0 0 
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang, Tahun 2009 
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 Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pasar Blimbing merupakan pasar dengan 

jumlah pedagang terbanyak yaitu 2074 pedagang. Jumlah tersebut terdiri dari 64 

pedagang dengan menggunakan bedak, 1582 pedagang dengan menggunakan 

emper, dan 428 pedagang kaki lima (PKL). Banyaknya jumlah pedagang serta 

ditunjang lokasi pasar yang dekat pusat pemukiman warga Blimbing, 

memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Keadaan 

ini menjadikan Pasar Blimbing cukup ramai dan padat, terutama di pagi hari.  

Padatnya aktivitas ekonomi yang terjadi didalam pasar tersebut juga 

menjadikan interaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi semakin kompleks dan 

heterogen. Begitupun dengan aspek permodalan para pedagang pasar yang 

berhutang untuk modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupsehari-

hari cenderung kepada Bank Thithil. Oleh sebab itu sangat menarik untuk melihat 

rasionalisasi pedagang tersebut memilih tindakan ekonomi berhutang kepada 

Bank Thithil dan bagaimana peran modal sosial yang terjalin antara pedagang 

dan Bank Thithil sehingga tercipta tindakan yang berulang-ulang dalam 

berhutang serta dampak dari hutang tersebut mempengaruhi keberlangsungan 

usaha pedagang. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

 Pandangan neoklasik yang mengganggap bahwa secara rasional 

seorang akan memilih sesuatu dengan biaya yang paling rendah dan 

memberikan manfaat yang paling tinggi. Namun realita yang terjadi yaitu 

penetapan bunga yang tinggi oleh Bank Thithil bukan menjadi pertimbangan 

utama bagi para pedagang pasar dalam memilih kredit. Hal tersebut dibuktikan 

bahwa para pedagang pasar lebih memilih kredit kepada Bank Thithil 

dibandingkan dengan kredit dari lembaga kredit lain yang pada kenyataannya 
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penetapan bunga pada Bank Thithil sangat tinggi (15%-20% per bulan). Dengan 

demikian, jika pertimbangan yang dilakukan oleh para pedagang pasar dalam 

memilih kredit bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi secara konvensional, 

maka penulis menggunakan pendekatan ekonomi kelembagaan dengan 

menggunakan instrumen modal sosial dalam melihat fenomena di atas. Dengan 

demikian rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran modal sosial (kepercayaan, jaringan, dan norma) pada  

kontrak pinjaman Bank Thithil? 

2. Bagaimana implikasi kontrak pinjaman Bank Thithil terhadap 

keberlangsungan usaha pedagang Pasar Blimbing Kota Malang? 

 
 

2.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran modal sosial (kepercayaan, jaringan, dan 

norma) pada kontrak pinjaman Bank Thithil? 

2. Untuk mengetahui implikasi kontrak pinjaman Bank Thithil terhadap 

keberlangsungan usaha pedagang Pasar Blimbing Kota Malang 

 

2.4. Manfaat Penelitian 

Pertama, bagi pihak akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pembelajaran dalam menganalisis permasalahan yang jarang dikulas bagi 

ekonom. Padahal permasalahan tersebut tidak tabu atau bisa dikatakan selalu 

ada di pasar tradisional (rentenir/Bank Thithil).  

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan kepada pemerintah daerah dan lembaga keuangan formal setempat 
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dalam membuat kebijakan untuk mempermudah akses pedagang dalam 

memperoleh kredit usaha. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan 

pedagang dapat meningkat dan lembaga keuangan formal dapat menyalurkan 

kreditnya. 

Ketiga, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait peran modal 

sosial dalam kontrak pinjaman antara Bank Thithil dan pedagang pasar. 
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BAB II 

 
 

KAJIAN PUSTAKA 
  

 
 
 

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu 

yang mendukung penelitian. Teori yang digunakan yaitu pemikiran neoklasik 

tentang cost-benefit, teori jaminan kredit, teori sosiologi ekonomi terkait 

keterlekatan dilanjutkan dengan teori kelembagaan terkait modal sosial. 

Sedangkan teori modal sosial meliputi unsur kepercayaan, jaringan, dan norma. 

Terakhir yaitu teori tentang sistem kontak pinjaman (contrac system) pada 

lembaga keuangan informal.  Teori-teori tersebut digunakan sebagai  peta dalam 

merumuskan sebuah kerangka pikir penelitian. 

Penelitian ini didominasi unsur ilmu sosiologi ekonomi karena di dalam 

pasar selalu terjadi interaksi sosial yang bermotif pada tindakan ekonomi.                                                                    

Hubungan antara ekonomi dan sosiologi bahwa ekonomi yang merupakan basis 

perilaku sosial yang ikut menentukan tipe dan bentuk interaksi mereka 

(Supardan, 2007:113).  

 
 

2.1 Rasionalitas dan Perhitungan Cost-Benefit pada Keputusan Meminjam 

Selama generasi yang lalu, pemikiran ekonomi didominasi oleh ekonom 

neoklasik atau para ekonom pasar bebas (Fukuyama, 2002:12). 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 : 
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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 (atau perusahaan, atau 

masyarakat) harus mengambil tindakan jika, dan hanya jika, keuntungan 

tambahan dari mengambil tindakan yang setidaknya sama besar dengan biaya 

tambahan yang dikeluarkan. 

Secara lebih detail, teori cost-benefit dijelaskan oleh Frank dan Bernade 

(2007:4) adalah sebagai berikut: 

“Inherent in the idea of a trade-off is the fact that choice involves 
compromise between involves compromise between competing interest. 
“economics resolve such trade offs by using cost benefit analysis, which 
is based on the disarmingly simple principle that an action should be 
taken if, and ony if, its benefits exceed its cost.”  
 

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.  

Singkatnya seluruh bangunan teori neoklasik kontemporer  bersandar 

pada model hakikat manusia yang sederhana: ”umat manusia adalah individu-

individu rasional yang memaksimalkan kegunaannya” (Fukuyama, 2002:24). 

Dalam aplikasi teori tersebut maka seorang pedagang akan lebih memilih 

melakukan kredit kepada suatu lembaga atau institusi yang menetapkan bunga 

rendah. Namun pedagang tidak dapat melakukan pinjaman kepada lembaga 

keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan (pegadaian, 

koperasi, dll) karena persyaratan yang rumit. Salah satu kerumitannya yaitu di 

berlakukan jaminan sebagai syarat pengajuan kredit.  

 

 

 



13 
 

 
 

2.2  Jaminan Kredit sebagai Pembatas Akses Kredit di Lembaga Kuangan 

Formal  

 Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank  di 

tuntut kemampuannya dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan 

meminimalkan potensi kerugian (Djumhana, 2006:509). Oleh karena itu dalam 

menyalurkan dana kredit, bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat. Salah satunya yaitu harus didasarkan suatu jaminan. Jaminan 

mengandung arti keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi 

kreditnya.  

Pemberlakuan jaminan sebagai persyaratan dalam mengakses kredit 

pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (koperasi, 

pegadaian,dll) 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). Kontrak tersebut 

berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, misalnya 

persyaratan agunan, model pembayaran dan sanksi apabila salah salah satu 

pihak ingkar terhadap kesepakatan. 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. 
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2.3 Modal Sosial sebagai Back-Up Jaminan Kredit 

Dalam memenuhi kebutuhan, setiap orang atau masyarakat harus 

melakukan sebuah aktivitas maupun tindakan. Dalam perspektif ekonomi, 

tindakan atau aktivitas tersebut dinamakan tindakan ekonomi. Sedangkan, 

sosiologi ekonomi memaknai tindakan ekonomi adalah sebagai tindakan sosial 

dikarenakan tidak mungkin sebuah tindakan terjadi tanpa adanya interaksi sosial 

dari para aktor seperti memperhatikan tingkah laku dari aktor lain dan diarahkan 

pada tujuan dan tindakan tertentu. 

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). 

Keterlekatan yang terjadi antara pedagang dan Bank Thithil dapat di 

kategorikansebagai bentuk keterlekatan relasional. Damsar (2009:146)  

menjelaskan bahwa keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang 

disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan personal 

yang sedang berlangsung diantara para aktor.  

Mengacu pada pengertian keterlekatan, maka tindakan hutang piutang 

yang terjalin antara pedagang dan Bank Thithil akan melekat dalam jaringan. 

Sedangkan pengertian jaringan yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau 

kelompok) yang dihubungan dengan media (hubungan sosial) (Damsar, 

2009:157).  

Relasi-relasi sosial yang terbentuk ketika individu-individu berupaya 

menggunakan sumber-sumber individual mereka sebaik-baiknya tidak hanya 
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penting dilihat sebagai komponen-komponen struktur sosial. Relasi-relasi sosial 

tersebut juga dapat dilihat sebagai sumber-sumber untuk individu tersebut 

(Coleman, 2008:362). Hal inilah yang disebut Coleman “modal sosial” yakni 

kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-

tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 

2009:418). Robalino (2000:3-11) menyatakan bahwa: 

“The concept of social capital is relatively new in economics. Broadly 
speaking, social capital refers to the set of social networks, norm, and 
formal and informal institutions that exist within a given economy and that 
shape individual’s interactions. By shaping these interactions, social 
capital influences individual’s behaviors and choices, and ultimately the 
evolution of the economic system”. 

 
Pernyataan diatas menjelaskan bahwa modal social mengacu kepada 

jaringan sosial, norma, serta lembaga-lembaga formal dan informal yang ada 

dalam tindakan ekonomi dan interaksi yang membentuk individu. Dengan 

membentuk interaksi, modal sosial dapat mempengaruhi perilaku individu dan 

pilihan, yang akhirnya dapat merubah sistem ekonomi. Unsur-unsur yang 

terkandung di dalam modal sosial selaras dengan Coleman (1988:102-105) yang 

menyebutkan tiga bentuk dari modal sosial. Pertama, struktur kewajiban, 

ekspektasi, dan kepercayaan. Kedua, jaringan informasi. Ketiga, norma dan 

sanksi yang efektif. Berikut penjelasan pada masing-masing bentuk dari modal 

sosial: 

a. Kepercayaan 

Kemampuan berasosiasi menjadi modal yang sangat penting bagi 

kehidupan ekonomi dan aspek eksistensi sosial yang lain. Akan tetapi, 

kemampuan ini sangat tergantung pada sesuatu kondisi di mana komunitas itu 

mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai 

bersama. Jika titik temu ini ditemukan, maka pada gilirannya kepentingan-

kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas 
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kelompok. 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 Thithil 

akan memuluskan aksi tindakan hutang piutang. Disamping itu kepercayaan ini 

akan memberikan mafaaat bagi pedagang maupun Bank Thithil. Disisi 

pedagang, kepercayaan dapat dijadikan sebagai penghapus jaminan. 

Sedangkan disisi Bank Thithil, kepercayaan dapat mengurangi biaya untuk 

melakukan pengawasan serta meminimalisasi resiko kredit macet. 

b. 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. Hal tersebut sejalan dengan Yustika (2008:182) bahwa 

didalam jaringan terdapat informasi yang sangatlah penting sebagai basis 

tindakan. 

Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Informasi itu mahal, 

tidak gratis. Tentu saja, individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih 

mudah (dan murah) untuk memperoleh informasi, sehingga bisa dikatakan modal 

sosialnya tinggi, demikian pula sebaliknya (Yustika, 2008:183). 

Bentuk modal sosial yang penting adalah potensi informasi yang melekat 

pada relasi-relasi sosial. Informasi penting untuk mendasari tindakan. Informasi 

sekurang-kurangnya memerlukan perhatian, yang selalu cepat diberikan. Alat 
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yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah penggunaan relasi 

sosial yang dipertahankan untuk tujuan-tujuan lain (Coleman, 2009:428).  

Jaringan informasi yang terjalin antar pedagang dan Bank Thithil  akan 

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. 

c. Norma 

Norma merupakan entitas supra individual, 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). 

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). 

  Ketika norma efektif terbentuk, norma tersebut menjadi bentuk modal 

sosial yang kuat tetapi kadang rapuh (Coleman, 2008:380). Norma akan menjadi 

rapuh ketika suatu komunitas tidak menerapkan aturan yang disusun bersama. 

Dengan demikian norma tidak hanya memudahkan beberapa tindakan tetapi 

juga membatasi tindakan lain. 

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 
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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). 

 
2.4 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 dapat 

membesar, mengecil, tetap atau bahkan menghilang 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: 

1. Ikatan sosial yang terlalu kuat cenderung akan mengabaikan dan 
membatasi akses pihak luar untuk memperoleh peluang yang sama 
dalam melakukan kegiatan (ekonomi). 

2. Sangat mungkin terjadi dalam sebuah kelompok terdapat beberapa 
individu/aktor yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena 
kepemilikan akses, misalnya informasi yang lebih besar. 

3. Selalu ada pilihan atas suatu dilema antara “solidaritas komunitas” 
dan “kebebasan individu”. Dalam sebuah komunitas atau wilayah 
yang memiliki norma sangat kuat, kontrol sosial umumnya represif 
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sehingga berpotensi menghalangi kebebasan personal dari tiap 
anggotanya. 

4. Jamak terjadi sebuah situasi dimana solidaritas kelompok di bangun 
berdasarkan pengalaman bersama untuk melawan masyarakat yang 
mendominasi. 

 
Berdasarkan penjabaran sisi positif dan negatif dari modal sosial, maka dapat 

memberikan gambaran modal sosial dapat mempengaruhi interaksi antara 

pedagang dan Bank Thithil. Dengan demikian, dari penjabaran tersebut akan 

mengahasilkan informasi terkait dengan hubungan yang saling membutuhkan 

antara kedua pelaku tersebut. 

 
2.5 Hubungan saling Membutuhkan antara Pedagang dan Bank Thithil 

Social capital merupakan tempat meleburnya kepercayaan dan faktor 

yang sangat penting bagi kesehatan ekonomi sebuah komunitas/kelompok. 

Modal sosial ketika dipraktikkan sebagai persoalan kebiasaan arasional yang 

berakar dalam fenomena “irrasional”, seperti agama dan etika tradisional, 

memungkinkan berfungsinya secara tepat lembaga-lembaga ekonomi dan politik 

modern nasional (Fukuyama, 2002:473). 

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” yang semuanya mengacu pada jenis-jenis transaksi ekonomi 

yang tidak tercermin pada statistik resmi.  Hal tersebut menjadikan pedagang 

pasar yang tidak bankable. Dengan demikian pedagang pasar tidak dapat 

mengakses kredit dari lembaga keuangan formal.  
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2.6.  Penelitian Terdahulu 

Studi yang dilakukan oleh Hamka dan Danarti yang berjudul Eksistensi 

Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional yang dilakukan pada tahun  2009 

pada pedagang di Pasar Kota Batu membahas mengenai keberadaan 

(Eksistensi) Bank Thithil di dalam aktifitas masyarakat Pasar batu, ragam Bank 

Thithil yang dikulas berdasarkan preferensi sebagai usaha utama atau kegiatan 

off-trading, kemudian menjelaskan instrumen modal sosial (jaringan) sebagai 

instrumen untuk mendapatkan (dan mempertahankan) nasabah. Lebih dari itu, 

menjelaskan akses yang lebih terjangkau dimana menjabarkan kelebihan Bank 

Thithil dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Sedangkan yang 

terakhir yaitu membahas tentang intuisi yaitu berdasarkan sumber utama analisis 

kredit. dalam hal ini Bank Thithil tidak memperdulikan aspek prinsip dalam 

melakukan kredit yaitu 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity Condition). 

Sedangkan hasil dari pembahasan pada penelitian yang dilakukan yaitu 

Eksistensi dari keberadaan Bank Thithil ditunjang oleh berbagai hal; yaitu 

preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit dari pendapatannya, adanya 

nasabah yang masih mau mengakses dana dari Bank Thithil, interaksi antar 

pedagang yang berlangsung secara terus-menerus dan melekat di dalam jejaring 

sosial, akses yang jauh lebih mudah bagi para pedagang tradisional yang telah 

memiliki jaringan. Selain itu, waktu beroperasinya Bank Thithil yang lebih 

fleksibel daripada lembaga keuangan formal, sehingga lebih mudah dijangkau 

oleh pedagang-pedagang tradisional di Pasar Kota Batu yang beraktivitas mulai 

dini hari. Eksistensi ini pula harus didukung dengan manajemen risiko kredit yang 

dipunyai Bank Thithil itu sendiri dalam mempertahankan usahanya. 

Kemudian studi yang dilakukan oleh  Saputra, Multifiah, dan Asfi Manzilati 

yang berjudul Praktik Bank Thithil dan Implikasinya menurut Pandangan 
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Masyarakat Muslim yang dilkukan di Wilayah Perkampungan Bethek Kota 

Malang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan fokus penelitian 

mengenai pandangan masyarakat muslim dalam menyikapi dampak praktek 

Bank Thithil. Pembahasan penelitian ini diawali dengan peran intermediasi 

lembaga keuangan yang dikrucutkan lagi menjadi lembaga keuangan bukan 

bank (LKBB) formal, dan selanjutnya yaitu  masuk pada inti subyek penelitian 

yaitu lembaga keuangan bukan bank (LKBB) informal dan Bank Thithil. Setelah  

itu masuk pada pokok teori yang digunakan yaitu yang diawali dengan 

memaparkan perpepsi praktik Bank Thithil menurut Ekonomi konvensional. 

Selanjutnya yaitu membandingkan dengan persepsi praktik Bank Thithil menurut 

khasanah islam. Berdasarkan pandangan kedua persepsi keilmuan tersebut 

maka disingkronkan dengan praktik Bank Thithil di Perkampungan Bethek Kota 

Malang. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu inovasi „Unik‟ yang dillakukan 

kreditur Bank Thithil di Perkampungan Bethek Kota Malang, hal iniserupa 

dengan penelitian Hamka dan Danarti (2009) menjelaskan akses yang lebih 

terjangkau. Namun studi ini diperjelas dengan cara pelunasan pinjaman oleh 

pinjaman, sanksi bagi nasabah yaitu dominasi sanksi moral, serta dikotomi 

pandangan masyarakat pada praktik Bank Thithil.  

Peneliti menggunakan sudut pandang agama islam (mengangkat unsur 

riba) dalam melakukan analisis penelitian sebagaimana praktik Bank Thithil yang 

justru memberatkan masyarakat; status dana pinjaman dari Bank Thithil adalah 

haram menurut agama serta; perilaku kreditur Bank Thithil yang sering 

meresahkan warga masyarakat setempat.  

Sedangkan penelitian yang lebih mengacu pada peran modal sosial  yaitu  

studi yang dilakukan oleh Nurami yang berjudul Peran Modal Sosial pada 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, obyeknya yaitu usaha daur ulang di Desa 

Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Penelitian membahas tentang 
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macam-macam modal sosial yang ada, faktor kepercayaan, jaringan dan norma 

yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan usaha daur ulang, terkait 

dengan adanya interaksi yang terjalin antara pelaku usaha yang ada, antara 

pelaku usaha dengan penyedia bahan baku dan juga antara pelaku dengan 

pembeli. Setiap elemen modal sosial baik itu kepercayaan, jaringan, maupun 

norma tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan saling terkait. Peneliti 

menyimpulkan bahwa kepercayaan bertindak sebagai pelumas atau pelicin 

dalam interaksi dalam jaring-jaring sosial. Jaring-jaring sosial bergerak sebagai 

penjamin keberlanjutan (sustainability) usaha yang terangkai dalam koridor-

koridor norma. Sedangkan norma sendiri merupakan refleksi dari kepercayaan. 

Ketiga elemen tersebut tercipta bukan dengan cara instan tetapi melalui proses 

interaksi yang berulang-ulang.  

Penelitian selanjutnya yaitu memadukan antara penelitian yang 

menggunakan aspek modal sosial serta menganggat aspek religius (agama 

islam) dalam menganalisis tindakan lembaga keuangan informal (Bank 

Thithil/Rentenir). Penelitian ini dilakukan oleh Qodarini (2013) yang berjudul 

“Rentenir dan Pedagang Muslim”. Penelitian ini dilakukan di Pasar Legi 

Kotagede. Penelitian ini membahas pola hubungan sosial atau pola interaksi 

antara rentenir dan nasabah, serta deskripsi mengenai latar belakang muslim 

mengajukan kredit pada rentenir. Rentenir menarik calon nasabah dengan cara 

interaksi yang intensif. Interkasi disini meliputi mengobrol ataupun hanya 

menunjukkan identitasnya sebagai rentenir dengan promosi yang berlebihan dan 

meningkatkan keinginan kredit pedagang. Dengan menunjukkan rasa peduli 

kepada pedagang menjadikan rentenir mendapat kesan yang baik dari para 

nasabah dan pedagang. Serta rentenir berusaha untuk mempertahankan 

fleksibilitas pinjaman merupakan faktor yang penting. 
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Penelitian terkait dengan modal sosial yang lain yaitu dilakukan oleh 

Pontoh (2010) yang berjudul Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka 

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa 

Utara. Pembahasan pada penelitian ini yaitu menjelaskan tentang kajian sosial 

budaya terhadap nilai dan norma, kepercayaan lokal, sistem produksi dan 

reproduksi serta politik lokal diketahui bahwa masyarakat nelayan di Desa 

Gangga Dua, Kabupaten Minahasa Utara masih merupakan masyarakat dengan 

karakter modal sosial terikat (social capital bonding). Tipologi modal sosial ini 

sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dari aspek ekonomi yang dimiliki 

dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.  

 Referensi penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Listianah dan Dewi (2012) yang mengangkat judul Peran Dana Pinjaman dari 

Lembaga Perbankan bagi Kelangsungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional 

Balongpanggang Kabupaten Gresik. Penelitian ini fokus pada bagaimana peran 

dana pinjaman khususnya lembaga keuangan perbankan terhadap 

kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional Balongpanggang. Analisis 

pembahasan pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi berdasarkan jumlah dana 

yang dipinjam dari bank dan penggunaannya, perilaku pedagang pasar 

tradisional Balongpanggang dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, 

serta yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang untuk 

meminjam dana dari lembaga keuangan. Dari pembahasan tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa dana yang didapatkan oleh informan dari 

lembaga perbankan dipergunakan oleh informan untuk usaha mereka, tetapi ada 

juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 
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2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dari penelitian ini juga termasuk alur penelitian. Didalam 

kerangka pemikiran ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai peta oleh peneliti dalam merumuskan sebuah realitas yang terjadi.  

Sehingga dengan alur penelitian tersebut, hasilnya pun dapat didiskusikan 

dengan teori yang sudah ada. Berikut adalah alur penelitiannya. 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 
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Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa pedagang pasar 

melakukan interaksi ekonomi yang berupa hutang piutang dengan Bank Thithil. 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan pedagang pasar dalam memutuskan kredit 

kepada Bank Thithil yaitu pandangan neoklasik melalui teori Cost Benefit.  

Secara rasional pedagang akan memilih tingkat bunga yang rendah dan 

persyaratan yang mudah. Walaupun tingkat bunga dari pihak perbankan rendah, 

namun  memiliki kendala yaitu  rumitnya prosedur dan persyaratan jaminan. 

 Rumitnya prosedur dan beratnya jaminan pada lembaga keuangan 

formal menyebabkan pedagang tidak dapat mengakses kredit. Disisi lain, 

terdapat lembaga keuangan informal yakni Bank Thithil menawarkan pinjaman 

tanpa jaminan dan prosedur yang sederhana. Jaminan pada kredit Bank Thithil 

tersebut di back up oleh modal sosial yang  terjalin diantara pedagang dan Bank 

Thithil. 

 Didalam modal sosial terdapat tiga instrumen pokok. Instrumen tersebut 

yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Modal sosial inilah yang akan 

membangun interaksi yang bekelanjutan antara pedagang dan Bank Thithil. 

Tentunya modal sosial yang terjalin tersebut memberikan dampak positif dan 

negatif diantara pelaku tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan 

serta berlangsungnya kontrak pinjaman. Ketika suatu kontrak pinjaman tersebut 

berlangsung maka dapat pula dianalisis bagaimana dana pinjaman dari Bank 

Thithil tersebut mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang. 
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BAB III 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian dalam memahami 

fenomena ekonomi yang terjadi di Pasar Blimbing Kota Malang. Metode 

penelitian ini berisikan teknik-teknik yang digunakan dalam mengkaji fenomena 

tersebut secara lebih mendalam. Adapun yang dibahas didalam bab ini antara 

lain jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan penentuan informan, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, dan yang terakhir yaitu 

validitas data. 

 
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka yang dilakukan perhitungan statistika. Jika data tersebut 

berupa angka, maka hanya digunakan sebagai penguat argumen saja (tidak 

dilakukan pengolahan secara statistika) melainkan data tersebut berasal dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan 

dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini 

adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, 

rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori 

yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif (Moleong, 2000:12). 

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana 

diungkapkan oleh  Moleong (2000:34): 
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1. Menyesuaikan medode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan  dengan 

kenyataan ganda 

2. Metode ini secara tidak langsung mempererat hubungan antara peneliti dan 

informan 

3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

Dalam Penelitian kualitatif, berusaha mendapatkan informasi yang 

selengkap mungkin mengenai pengambilan keputusan pedagang pasar dalam 

melakukan kredit kepada Bank Thithil. Informasi tersebut digali melalui 

wawancara mendalam kepada informan (pedagang pasar dan pihak Bank 

Thithil). Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena 

teknik ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif. Proses 

observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan 

data. Dari observasi diharapkan mampu menggali peran modal sosial yang 

terjalin antara pedagang dan Bank Thithil serta implikasi kontrak pinjaman  

terhadap keberlangsungan usahanya. 

3.1.2. Pendekatan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan fenomena hubungan interaksi antara pedagang 

pasar dan Bank Thithil secara mendalam maka peneliti menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Analisis kualitatif berangkat dari pendekatan 

fenomenologisme yang sebenarnya lebih banyak alergi terhadap pendekatan 

positivisme yang dianggap terlalu kaku, hitam-putih, dan terlalu taat asas. 

Alasannya bahwa analisis fenomenologisme lebih tepat digunakan untuk 

mengurai persoalan subjek manusia yang umumnya tidak taat asas, berubah-

ubah dan sebagainya (Bungin, 2010:66). 

Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan 
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manusia. Selain itu pendekatan fenomenologi yang diharapkan dapat membantu 

peneliti dalam : (1) pengamatan, (2) imajinasi, (3) berpikir secara abstrak, serta 

(4) dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan penelitian (Bungin, 

2010:147). Sedangkan fokus fenomenologi adalah pemahaman tentang respon 

atas kehadiran atau kebaradaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas 

bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus. Tujuan penelitian 

fenomenologikal adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami 

seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain (Salim, 

2006:171). Disamping itu, penelitian yang menggunakan pendekatan 

fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada 

orang-orang dalam situasi tertentu. 

 
3.2. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis, sering dinamakan juga subyek atau objek penelitian, adalah 

sumber informasi mengenai instrumen yang akan diolah dalam penelitian 

(Zulganef, 2008:121). Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek 

atau informan kunci (key informants). Sedangkan sumber data non manusia 

berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, 

catatan atau tulisan. Sesuai dengan Miles dan Huberman (1992:42) 

mengemukakan bahwa:  

1) Manusia sebagai sumber data yang dimaksud adalah informan, yaitu pelaku 

utama dan bukan pelaku utama. 

2) Sumber data bukan manusia adalah sumber data yang berupa dokumen- 

dokumen yang diperlukan seperti; hasil wawancara, sumber data yang 

berbentuk tulisan, foto-foto, dan hasil rekaman. 
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Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria: (1) 

subjek intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran 

penelitian, (2) subjek masih aktif dan memiliki pengalaman di lingkungan aktifitas 

yang menjadi sasaran penelitian, (3) subjek mempunyai waktu untuk dimintai 

informasi oleh peneliti, (4) subjek tidak mengemas informasi, tetapi relatif 

memberikan informasi yang sebenarnya. 

Sedangkan menurut Bungin (2010:101) dalam menentukan informan 

kunci harus melalui beberapa pertimbangan diantaranya: (1) orang yang 

bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti, (2) usia orang yang bersangkutan telah dewasa, (3) orang yang 

bersangkutan sehat jasmani dan rohani, (4) orang yang bersangkutan bersifat 

netral, tidak mempunyai kepentingan untuk menjelekkan orang lain (5) orang 

yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan 

yang diteliti, dan lain-lain.  

Sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah pedagang pasar.  

Selanjutnya dikembangkan untuk mencari informasi lainnya untuk memberikan 

petunjuk dan informasi tentang siapa yang akan diwawancara dengan 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. Penggunaan teknik bola 

salju akan berhenti apabila data yang diperoleh dianggap telah jenuh (data 

saturation) atau jika data tentang modal sosial antara pedagang dan Bank Thithil 

tidak berkembang lagi sehingga sama dengan data yang diperoleh sebelumnya. 

Informan kedua pihak Bank Thithil yang telah lama menjadi rentenir dan bersedia 

untuk dilakukan wawancara. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Digolongkan menurut asal sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua 

menurut Suyanto dan Sutinah (2010:55), (1) data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti; (2) data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. 

Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Observasi dilakukan 

secara langsung terhadap pedagang pasar dalam melakukan transaksi kredit 

pada Bank Thithil. Selain itu perkembangan usaha pedagang  yang ditunjukkan 

oleh  keberlangsungan usaha hingga sekarang. Metode observasi yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar, interaksi pedagang 

pasar dengan Bank Thithil serta aktifitas lainnya yang berlangsung selama 

proses pengamatan dilakukan. Sementara wawancara (interview)  menggunakan 

interview guide berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mendalam 

(Suyanto dan Sutinah, 2010:56). 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. Selain itu menggunakan data-data yang mendukung 

penelitian. 

 
3.4. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini difungsikan sebagai upaya mencari dan 

menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawasan untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang masalah-masalah yang diteliti. Berkaitan dengan 

tahapan menganalisis data, dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 : Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (1992:20) 

 
 

Berdasarkan gambar 3.1, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil 

pengamatan, wawancara , dan dokumentasi. Dengan kata lain, analisis data 

dilakukan pada saat pengumpulan data hingga selesai.  

2. Setelah dibaca dan ditelaah, langkah berikutnya yaitu mereduksi data. 

Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan 

pada hal-hal tersebut. Ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam 

menggali data. 

3. Menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan 

antar kategori dan sebagainya. Karena fenomena sosial bersifat dinamis, 

maka dapat dipastikan data akan berkembang. 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian  

Data 

Reduksi 

Data 

Kesimpulan 

& Verifikasi 
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4. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai deskripsi 

secara global dari rumusan masalah untuk mengetahui jawaban rumusan 

masalah dari penelitian yang dilakukan. 

 
3.5. Validitas Data 

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, merupakan modifikasi validitas eksternal, 

pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti, tetapi berdasarkan 

penilaian dari pembaca laporan, (3) standar dependabilitas dan konfirmabilitas 

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

1. Kredibilitas 

Untuk mencapai nilai kredibilitas terdapat beberapa teknik, antara lain 

triangulasi sumber, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, menggali 

informasi kepada teman sejawat, pengamatan terhadap objek penelitian secara 

terus-menerus dan pengecekan referensi yang ada cukup atau tidak. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran data tertentu dari 

pedagang Pasar Blimbing Kota Malang dan selanjutnya dikonfirmasikan kepada 

informan lainnya. 

Setelah melakukan triangulasi sumber, langkah selanjutnya yaitu menguji 

kebenaran informasi yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilakukan dengan  

perpanjangan peneliti dalam melakukan observasi. Selain itu juga agar terjalin 

keakraban yang baik sehingga memudahkan dari pihak pedagang pasar dalam 

mengungkapkan informasi secara lengkap dan jelas. 

Selama proses melakukan penelitian ini, peneliti tidak segan-segan untuk 

mendiskusikan dengan teman sejawat. Dengan diskusi ini nantinya penulis akan 
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banyak mendapatkan masukan yang membangun/konstruktif demi 

penyempurnaan penulisan penelitian. 

2. Transferabiltas  

Standar ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 

tersebut. Untuk itu peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian 

yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca 

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat 

atautidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

3.   Dependibilitas dan Konfirmabilitas 

Sebagaimana dikatakan  Moleong (2004:51), bahwa dependibiltas 

digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan 

dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Konfirmabilitas ini digunakan untuk mengkonfirmasikan data dan informasi 

atau hasil penelitian yang didukung oleh materi atau pembahasan yang diperoleh 

oleh peneliti kepada dosen pembimbing. Sehingga pendekatan konfirmabilitas 

lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan dalam 

mewujudkan konsep. Sehingga salah satu tujuan konfirmabilitas adalah untuk 

mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh adalah benar-benar valid 

dan obyektif. 
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BAB IV 

 
 

PEMBAHASAN 
 
 
 
 

 Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah diklasifikasikan 

menjadi empat sub bab. Pertama, pengaruh cost benefit, jaminan, dan sosiologi 

ekonomi dalam keputusan kontrak pinjaman. Kedua, yaitu jaringan. Ketiga 

adalah kepercayaan. Keempat adalah norma. Ketiga instrumen modal sosial 

tersebut akan dihubungkan dengan kontrak pinjaman antara pedagang dan Bank 

Thithil yang akan dibahas pada sub bab kelima. Kemudian diteruskan dengan 

bagaimana kontrak pinjaman tersebut mempengaruhi keberlangsungan 

pedagang. 

Berikut adalah daftar Informan dalam penelitian yang digunakan dalam 

pengambilan data primer. Daftar informan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 : 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: Peneliti, 2013 
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4.1  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 

denganBank Thithil. Alasan pedagang yang didasari oleh motif ekonomi dapat 

dijelaskan pengalaman Ibu Misti.  Ibu Misti adalah seorang penjual sayur, tempe, 

dll. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Misti ketika peneliti membeli sayur 

dan melihat ibu tersebut sedang duduk-duduk. Berikut adalah gambar 4.1 yang 

menunjukkan  ibu Misti sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli yang 

datang. 

Gambar 4.1 : Ibu Misti yang sedang Menunggu Dagangannya 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 

Penelitipun mempunyai kesempatan untuk melakukan wawancara 

dengan Ibu Misti karena beliau sedang tidak sibuk. Pertanyaan pertama pun 

dilontarkan peneliti tentang alasan meminjam di Bank Thithil. Berikut adalah 

jawaban dari Ibu Misti yang menjelaskan tetang motifnya dalam melakukan 

kontrak pinjaman kepada Bank Thithil. 
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“Wes suwe nak utang nang Bank Thithil iku. Jenenge gak nduwe duwek 
nak, gawe kulaan nak. Yo kadang rongatus, paling gede limangatus nak” 
(Sudah lama nak  pinjam di Bank Thithil itu.  Namanya tidak punya uang 
untuk membeli dagangan nak. Ya kadang dua ratus, paling besar lima 
ratus ribu) 

Alasan tersebut selaras dengan alasan Bu Sumiati yang menyatakan bahwa 

pernah pinjam ke Bank Thithil karena suatu keadaan ekonomi yang rendah atau 

sedang dilanda kesusahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Sumiati sebagai 

berikut: 

“Pernah, dulu masih keadaan ndak punya”  
 

 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. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Ibu Juwanah sebagai berikut: 

“Nggeh rumiyen kan yugo kulo tasek sekolah mbak, nggeh damel biaya 

sekolah niku mbak” (Iya dulu kan anak saya masih sekolah mbak, ya 

untuk biaya sekolah itu mbak) 

 

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, yang menjadi pengaruh 

dalam keputusan pedagang memilih pinjam kepada Bank Thithil dibandingkan 

dengan lembaga lain yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian 

yang didapatkan ketika pinjam di Bank Thithil. Informasi ini didapatkan melalui 

wawancara dengan tetangga dagangan Ibu Misti yaitu Pak Wito. Pak Wito 

adalah seorang pedagang buah dimana beliau juga ikut berinteraksi dengan 

peneliti ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Misti. Berikut adalah 
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gambar 4.2 yang menunjukkan Pak Wito sedang melayani pembeli setelah 

wawancara berlangsung. 

Gambar 4.2 : Pak Wito sedang melayani pembeli buah 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 
 

Setelah dilakukan wawancara dengan Pak Wito, menghasilkan informasi 

bahwa Pak Wito melakukan pinjaman di Bank Thithil dengan memperhatikan 

manfaat dan ruginya. Berikut adalah pernyataan Pak Wito: 

“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 Sri yang mengatakan bahwa: 
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“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 dan tidak ribet. Berbeda halnya dengan Ibu Misti, sama-sama 

membandingkan Bank Thithil dengan koperasi namun yang menjadi 

permasalahan adalah biaya administrasi. Berikut adalah pernyataan Ibu misti: 

“Aku utange yo nang ibu-ibu sing  duwek e dewe nak. Tapi lengkap nak. 

Biasanya kan ada potongan. Ituu tetep nak seratus jadi seratus.  Gak tau 

motong-motong nak“ (Saya hutangnya ya di ibu-ibu yang punya uang 

sendiri nak, tapi lengkap nak. Biasanya ada potongan. Itu tetap seratus 

jadi seratus. Tidak pernah potong-potong nak). 

 

Setelah peneliti mendapatkan inform asi tersebut, peneliti pun stand by di 

dekat dagangan Ibu Misti untuk mengetahui Bank Thithil. Setelah Bank Thithil 

menarik angsuran Ibu Misti, peneliti pun mengikuti jejak Bank Thithil tersebut. 

Berikut adalah dokumentasi ketika Bank Thithil mengambil angsuran ke 

padagang yang lain sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3 : Bank Thithil sedang Menarik Angsuran Pinjaman ke Padagang 

 

Sumber: Penulis, 2013 
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Sedangkan alasan ekonomi yang dilatarbelakangi oleh konsep sosiologi 

yaitu seperti 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” 

 

Latar belakang 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.  

Motif tindakan yang dilakukan Ibu Senik merupakan cerminan dari 

tindakan ekonomi yang dilatarbelakangi oleh pendekatan sosiologi ekonomi, 

bukan pada teori cost benefit yang berujung pada pilihan rasional. Hal ini 

disebabkan pendekatan pilihan rasional tidak memperhatikan secara serius 

struktur jaringan sosial dan bagaimana struktur ini mempengaruhi hasil secara 

keseluruhan.  

Berbagai motif serta alasan yang diungkapkan oleh pedagang lebih 

memilih Bank Thithil dari pada lembaga yang lain. Terlepas dari alasan yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor diatas, tindakan hutang piutang tersebut tidak 

akan berlangsung  jika tidak terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran 

akan dana pinjaman. Bertemunya kedua unsur tersebut tentunya juga didasari 

oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pedagang dan Bank Thithil 



40 
 

 
 

tentang tujuan yang akan dicapai dan metode atau cara dalam mencapai tujuan 

tersebut. Untuk melihat lebih jelas tentang hubungan permintaan dan penawaran 

antara pedagang dan Bank Thithil yang merajuk pada kesepakatan kontrak 

pinjaman dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4.4 : Hubungan Permintaan dan Penawaran pada Kontrak Pinjaman 

Bank Thithil 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 

Gambar 4.1 menjelaskan bahwa pada tindakan ekonomi yaitu hutang 

piutang antara pedagang dan Bank Thithil dapat berlangsung karena adanya 

kesepakatan antara kedua aktor. Namun jika yang terjadi pada posisi pada tanda 

panah yang mengarah kebawah maka orientasi tujuan hanya didasarkan pada 

Bank Thithil saja dan bersifat memaksa pihak pedagang. Hal tersebut 

dicontohkan tingkat bunga yang diharapkan oleh Bank Thithil adalah sangat 

tinggi. 

Hal di atas bertolak belakang pada orientasi tujuan pedagang yang 

digambarkan oleh tanda  panah yang mengarah atas yaitu pedagang 

mengharapkan biaya yang paling minimal atau bisa dikatakan tanpa bunga 

Bank 

Thithil 

Pedagang 

Benefit   

Benefit & Cost 

 Cost  Ekonomi 

Sosiologi 

Ekonomi 

Sosiologi  
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(pedagang menuntut bunga yang rendah) Sedangkan kondisi yang seimbang 

yaitu pada posisi kedua panah yang mengarah pada kedua aktor tersebut, 

masing-masing aktor saling mempertimbangkan posisi untung rugi. Sehingga 

terjadilah titik pertemuan antara pedagang dan Bank Thithil. 

Persoalan untung rugi merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan 

yaitu disebut dengan cost benefit ratio. Jika keuntungan ada di depan mata maka 

seseorang akan meraihnya meski nilai dan norma adat atau agama melarang 

tindakan ekonomi tersebut.  

Sedangkan pada gambar yang menunjukkan metode/cara  menjelaskan 

bahwa cara yang diharapkan oleh kedua aktor tersebut. Tanda panah yang 

mengarah kebawah menunjukkan metode yang diharapkan oleh Bank Thithil 

adalah berorientasi ekonomi yang mana diberlakukannya jaminan untuk mem-

back-up resiko ketidakpastian pembayaraan. Sedangkan tanda panah yang 

mengarah ke atas menunjukkan metode yang diharapkan oleh pedagang yakni 

berorientasi sosiologi. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang pedagang 

tidak mengaharapkan adanya jaminan dan diberlakukannya sistem keterlekatan 

antara aktor. Sedangkan jika tidak ada unsur ekonomi didalamnya maka 

pinjaman tersebut hanya berupa bantuan atau tanpa bunga karena hanya 

bersifat sosiologi semata. 

Sedangkan metode yang saling menguntungkan pada kedua belah pihak 

yaitu pada tanda panah yang menuju ke dua arah. Tanda tersebut menjelaskan 

bahwa metode yang digunakan yaitu menggunakan sosiologi ekonomi dengan 

menggunakan konsep modal sosial. Dengan modal sosial, jaminan yang   

dipersyaratkan oleh Bank Thithil bisa di hapus dan digantikan dengan modal 

sosial. Begitupun dengan interaksi yang sering akan membentuk keterlekatan, 
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dan tentunya keterlekatan ini melahirkan tindakan ekonomi yaitu hutang piutang. 

Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. 

 
4.2 Jaringan 

Jaringan sosial dapat diartikan individu-individu yang berhubungan antara 

satu sama lain dan bagaimana ikatan afiliasi (kerjasama) sebagai pelicin dalam 

memperoleh sesuatu yang dinginkan. Selain itu sebagai jembatan untuk 

memudahkan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jaringan erat 

hubungannya dengan komunikasi yang akan melahirkan informasi. Jaringan 

yang terjadi antar pelaku ekonomi di dalam pasar baik jaringan antar pedagang 

maupun pedagang dengan Bank Thithil akan memberikan pengaruh terhadap 

tindakan ekonomi yang berlangsung diantara para aktor. Khususnya tindakan 

ekonomi yang berupa hutang piutang antara pedagang dan Bank Thithil.  

4.2.1 Terbentuknya Aliran Informasi dalam Jaringan 

 Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan 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. Ikatan sosial tersebut akan memberikan informasi yang berguna 

bagi aktor yang membutuhkan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tindakan 

ekonomi. Berdasarkan tingkatan jaringan, Ikatan sosial dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

1) Jaringan Mikro 

Interaksi sosial yang intens akan melahirkan suatu hubungan sosial. 

Hubungan sosial yang terus menerus dapat melahirkan suatu jaringan sosial 
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diantara mereka. Sedangkan jaringan sosial antar individu dikenal sebagai 

jaringan mikro.  

Struktur komunikasi adalah bagian terpenting dalam menyampaikan 

tujuan seseorang. Hal itu pun yang dilakukan oleh peneliti ketika ditanya “mau 

pergi kemana mbak?” oleh seorang yang bertugas  membersihkan rumah kos. 

Peneliti pun menjawab kalau ingin pergi ke pasar Blimbing untuk melakukan 

penelitian. Tanpa diduga oleh peneliti, Ibu tersebut memberikan jawaban bahwa 

pernah berjualan bepuluh-puluh tahun di Pasar Blimbing dan sejak tahun 2008  

berhenti berjualan dan memilih menjadi pembantu rumah tangga. Nama ibu 

tersebut adalah Ibu Senik. Penelitipun langsung meminta izin kepada ibu Senik 

untuk melakukan wawancara. Akhirnya wawancara tersebut berlangsung di 

rumah Ibu Senik yang berada di daerah Kendalsari gang lima, Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang. Berikut adalah foto Ibu Senik beserta cucu-cucunya 

yang ditunjukkan pada gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 : Ibu Senik Beserta Cucu-cucunya saat Wawancara  

Sumber: penulis, 2013 

 
Komunikasi pun dimulai, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Senik 

sebagai informan yang pertama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, salah 
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satunya terdapat jaringan mikro. Jaringan mikro tersebut terjadi ketika Bank 

Thithil menawarkan pinjaman kepada pedagang-pedagang di Pasar Blimbing. 

Bank Thithil mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pedagang, dengan 

modus menawarkan pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Ibu 

Senik yang menjelaskan tentang bagaimana awal mengenal Bank Thithil:  

“Ya di pasar-pasar itu tah mbak, tawar-tawar gitu mbak.  Ya orangnya 
mbak yang nawarin (menawarkan), “ Ibu  pinjam uang a”? “ 
 

 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.  

Hal tersebutlah yang terjadi pada Ibu Senik yang meminjam kepada Bank 

Thithil yang dilatarbelakangi oleh rasa keinginan yang muncul untuk menirukan 

tindakan dari pedagang yang lain. Inilah pernyataan dari Ibu Senik: 

“Ya kenal-kenal dipasar -pasar gitu mbak, lama-lama kok kepingin, tiru-
tiru teman-teman kok pinjam di Bank Thithil mbak. Awal-awalnya seket 
ewu lama-lama banyak ya mbak”. (Ya kenal-kenal di pasar-pasar begitu 
mbak, lama-lama kok kepingin, meniru teman-teman kok pinjam di Bank 
Thithil  mbak. Awal-awalnya lima puluh lama-lama banyak ya mbak. 
 

 Selain itu, Ibu Senik pun mengungkapkan alasan tindakan menirukan 

pedagang lain tersebut yang dilatarbelangi oleh ruang dan waktu yang 

melahirkan informasi. Ruang yang berarti pasar sebagai media interaksi tersebut 

dan waktu berdagang yang sama menjadikan komunikasi itu berlangsung. Selain 

itu diperjelas bahwa tempat yang berdekatan antar pedagang menjadikan 

komunikasi tersebut sering  terjalin dan akan 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) 
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 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.  

Aplikasi dari jaringan mikro yang terjadi di pasar dapat ditemukan pada 

hubungan antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya, atau antara 

pedagang satu dengan Bank Thithil. Namun tak hanya pedagang dan Bank 

Thithil saja yang melakukan interaksi. Peneliti pun melakukan interaksi kepada 

pedagang  untuk mendapatkan informasi. 

Peneliti memulai komunikasi dengan pedagang dengan cara membeli 

dagangannya. Hal itulah yang juga dilakukan peneliti untuk berkomunikasi 

dengan Ibu Juwanah. Ibu Juwanah adalah pedagang yang menjual bumbu-

bumbu dapur dan sayuran. Berikut adalah gambar Ibu Juwanah yang ditunjukkan 

pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4. 6 : Ibu Juwanah Sedang Menunggu Pembeli 

 

Sumber: Penulis, 2013 
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Berawal dari transaksi pembelian mulailah peneliti memiliki waktu dan 

kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Juwanah tentang Bank Thithil dan 

bagaimana  terhadap usahanya. Lamanya komunikasi yang dilakukan peneliti 

dan Ibu Juwanah menghasilkan informasi bahwa tidak ada jaminan di  Bank 

Thithil. Selain itu, tanpa diduga Ibu juwanah memberikan informasi bahwa 

tetangga depan dagangannya adalah seorang Bank Thithil. Berikut adalah 

jawaban dari Ibu Juwanah yang merambat pada informasi pelaku Bank Thithil 

tersebut: 

“Mboten, mboten ngangge nopo-npo, niki lho rombong tutup niki 
(menunjuk pada sebuah toko yang tutup) niku nggeh ngelampahaken 
yotro nggehan mbak, nggeh terose sing katah nyambut niku daerah 
wetanan ngoten niku mbak, nggeh niku ngoten niku jam sewelas malem 
ngoten niku enten seng sadean di angkut kaleh mobil pikep ngantos jam 
kaleh ,nggeh terose nyambut ngantos selangkung juta niku mbak“ (Tidak, 
tidak menggunakan apa-apa. Ini tempat yang tutup ini itu ya menjalankan 
uang juga mbak, ya katanya yang banyak pinjam itu daerah timur begitu 
itu mbak, ya begitu itu jam sebelas malam itu ada yang jualan dibawa 
sama mobil pick-up sampai jam dua. Ya katanya pinjam sampai dua 
puluh lima juta mbak) 

 

Demikianlah informasi yang diketahui oleh Ibu Juwanah tentang kegiatan 

profesi yang dilakukan oleh tetangga dagangan depannya. Informasi yang 

diberikan oleh Ibu Juwanah sangat berguna untuk menentukan informan 

selanjutnya. Namun ketika ibu Juwanah menunjuk ke arah dagangan di 

depannya, penelitipun melihat tidak ada dagangan. Akhirnya pun peneliti 

menanyakan kembali kepada Ibu Juwanah apakah orang tersebut tidak berjualan 

atau libur. Akhirnya Ibu Juwanah pun menjawab sebagai berikut: 

“Nggeh sadean mbak, nembeh mawon tutup dhuhur niki wau mbak, 
ngoten niku nggeh cepet lho  ngelampahaken ngoten niku.  Nggadah 
mobil, nggriyo niku kaleh, terus nggeh badhe bangun nggriyo maleh”. (Ya 
jualan mbak, baru saja tutup dhuhur ini tadi mbak, begitu itu ya cepat 
menjalankan begitu itu. Punya mobil, rumah itu dua,  terus ya mau 
bangun rumah lagi) 
 

Berdasarkan informasi yang diberikan Bu Juwanah tentang profesi yang dilakoni 

oleh tetangga depan dagangannya, membuat penasaran peneliti untuk 
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menanyakan kembali bagaimana informasi tersebut didapatkan. Akhirnya peneliti 

pun menanyakan apakah ibu tersebut adalah tetangga rumahnya. Berikut adalah 

jawaban yang dilontarkan oleh ibu Juwanah: 

“Mboten mbak, nggeh kulo diceritani mawon mbak. Tapi ngoten niku 
nggeh katah seng mboten bayar lho mbak. Nggeh menawi diitung-itung 
pek pok menawi mbak, wong nggeh untungipun nggeh katah e mbak”. 
(Tidak mbak, ya saya hanya diberitahu saja mbak. Tapi begitu itu ya 
banyak yang tidak bayar mbak. Ya mungkin dihitung-hitung tidak untung 
tidak rugi mungkin mbak, ya untungnya ya banyak mbak) 
 

  Berdasarkan cuplikan wawancara diatas, dapat ditarik benang merahnya 

bahwa  informasi yang diketahui oleh Ibu Juwanah adalah buah interaksi mikro 

yang dilakukan oleh Ibu Juwanah dengan tetangga depan dagangannya yang 

tidak hanya berprofesi sebagai pedagang namun sebagai Bank Thithil. Selain itu 

Informasi yang diberikan oleh Ibu Juwanah berguna bagi peneliti sebagai 

jembatan untuk menentukan informan selanjutnya.  

  Setelah peneliti mengetahui informan berikutnya. Besoknya, peneliti 

datang ke Pasar Blimbing sekitar pukul 07.00 WIB. Peneliti pun langsung 

berjalan menuju tempat dagangan yang berada tepat di depan dagangan Ibu 

Juwanah untuk melihat setting terlebih dahulu. Walaupun harus berjalan 

memutari tempat jualan yang diituju terlebih dahulu. Setelah melewati tempat 

dagangan Ibu Sumiati didapatkan informasi seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 : Dagangan Ibu Sumiati 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 
 

 Setelah mengetahui objek yang dijual serta aktifitas yang dilakukan oleh 

calon informan tersebut. Akhirnya peneliti dapat menentukan ide untuk 

melakukan interaksi pendahuluan. Interaksi pun dimulai dengan cara peneliti 

seolah-olah mencari daleman kerudung (ciput). Namun datanglah hal yang 

terduga yaitu ciput yang diminta oleh peneliti ternyata tidak ada. Akhirnya peneliti 

pun ditawari dengan model yang lain. Dengan maksud untuk menjalin interaksi 

yang berkelanjutan, peneliti bersedia untuk melihat ciput yang ditawarkan oleh 

Ibu tersebut. Karena sesuatu hal yang membuat peneliti tidak bersedia untuk 

membeli ciput tersebut maka peneliti pun mencari alasan agar tidak membeli 

yaitu dengan cara mencari warna yang tidak disediakan oleh penjual.  

 Interaksi pun mulai berjalan, sehingga peneliti meminta izin untuk 

melakukan wawancara kepada Ibu Sumiati. Pertanyaan pertama pun yang 

diajukan yaitu tentang usaha yang sedang dijalankan oleh Ibu Sumiati agar 

Ibunya tidak curiga dan bersedia menjawab. Akhirnya komunikasi pun dimulai, 

yang berawal dari satu pertanyaan namun dilanjutkan dengan curhatan berjam-
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jam. Terpaksa peneliti harus menghentikan pertanyaan dan berusaha untuk 

mendengarkan curhatan tersebut.  

 Ditengah-tengah komunikasi dengan Ibu Sumiati peneliti meminta izin 

untuk foto beliau sebagai bukti dokumentasi. Berikut adalah foto Ibu Sumiati 

yang berada ditengah-tengah tempat dagangannya. 

Gambar 4. 8: Foto Ibu Sumiati yang sedang Berada di Tempat Dagangannya 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 

 Setelah mendapatkan foto Ibu Sumiati, komunikasi pun dilanjutkan 

kembali. Melalui komunikasi dengan Ibu Sumiati, tanpa terduga Ibu Sumiati 

mengatakan bahwa tetangga dagangannya (sebelah kanannya) pinjam di Bank 

Perkakas dan suami dari Ibu Sumiati adalah pegawai koperasi. Dengan demikian 

peneliti mendapatkan calon informan selanjutnya yaitu Ibu Meli yakni tetangga 

dagangannya dan Bapak Sutrisno yang merupakan suami dari Ibu Sumiati. 

2) Jaringan Meso 

Hubungan yang dibangun para aktor dengan atau di dalam kelompok 

sehingga terbentuk suatu ikatan maka dapat disebut sebagai jaringan meso. 
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Aplikasi jaringan meso dipasar dapat ditemukan pada kegiatan arisan yang 

beranggotakan pedagang pasar.  

Sedangkan, sistem arisan itu sendiri adalah lembaga tabungan kolektif 

yang diselenggarakan oleh banyak orang, umumnya dilakukan pada suatu 

kelompok atau komunitas. Jumlah peserta arisan pun berbeda-beda, tergantung 

kelompok bersangkutan. Sedangkan untuk sistemnya yaitu dengan cara 

membayar secara rutin (per hari atau per minggu). Pada setiap hari atau 

minggunya ada anggota yang mendapatkan uang arisan tersebut. Sistem 

mendapatkan uang tersebut pun bermacam, ada yang dikopyok pada hari 

tertentu untuk menentukan nomer hari atau minggunya secara keseluruhan atau 

dilakukan pengopyokan secara berkala setiap hari atau setiap minggunya.  

Sistem arisan ini pun ternyata juga ada di pasar Blimbing. Arisan tersebut 

sudah ada sejak lama dan terus berlangsung. 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 Ibu 

Sumiati 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). 
 
Sedangkan untuk sistem penentuan siapa yang mendapatkan uang 

arisan tersebut yaitu dilakukan pengopyokan sekaligus dimana akan diketahui 

dari awal jangka waktu perolehannya. Inilah penjelasan oleh Ibu Sumiati tentang 

sistem arisan: 
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“Ya di kopyok gitu mbak. Iso dijagakno mbak, Kalau dapet nomer dua, 
berarti dua hari dapet 4 juta. Enak mbak ikut arisan iku kenek dijagakno. 
Duwikku gak nyentel mbak nek gak melok arisan ngunu. Enak mbak ikut 
arisan itu mbak nyelengi sendiri di cuili terus e mbak.” (Ya di kopyok 
begitu mbak, bisa di harapkan. Kalau dapat nomer dua, berarti dua hari 
dapat 4 juta, enak mbak ikut arisan itu bisa diharapkan. Uang saya tidak 
bisa awet mbak kalau tidak ikut arisan begitu. Enak mbak ikut arisan itu 
mbak nabung sendiri di ambil terus e mbak). 

Sedangkan Ibu Senik yang dulunya ikut arisan pun juga menjelaskan sistem 

arisan yang sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu sumiati. Berikut adalah 

pernyataan Ibu Senik: 

“Arisan uang mbak, satu minggu 20.000 dapet dua juta gitu mbak. Kalau 
ikut separuhnya (setengahnya) ya dapet 1000.000 me‟an (hanya) mbak. 
Nomer-nomeran mbak, kalau dapet nomer satu ya dapet pertama mbak, 
dulu pernah mbak  ikut arisan aku. Kan gawe (buat) sekolah anak-anak 
itu mbak, pokoknya satu minggu 10 ribu ngunu (begitu) dapat 1 juta 
mbak, permingguan gitu mbak”  
 

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 pasar 

tersebut 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. 

Berikut adalah penuturan Ibu Senik: 

“Bandar itu yang megang uang mbak. Yo mesti tah mbak ada untungnya. 

Kan yang nomer satu itu kan diambil orangnya mbak. Jadi kan ada nomer 

enol sama satu. Jadi nomer enol itu dipek orangnya mbak. Tapi kalau ada 

yang ndak bayar kan noroki mbak.” (Bandar itu yang megang uang mbak. 

Ya pasti mbak ada untungnya. Kan yang nomer satu itu kan diambil 

orangnya mbak. Jadi kan ada nomer nol sama satu. Jadi yang nomer nol 

itu diminta orangnya mbak. Tetapi kalau ada yang tidak membayar kan 

dibayarin sama Bandarnya mbak). 

 

Sedangkan tidak semua pedagang ikut dalam arisan ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Ibu Senik berikut ini : 
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“Ada mbak, yo seng melok ya melok, seng gak yo gak mbak” (ada mbak, 
ya yang ikut ya ikut, yang tidak ya tidak) 

Pernyataan Ibu Senik diperjelas oleh Ibu Sumiati bahwa tidak semua 

pedagang tergabung arisan dan tidak semua pedagang secara serta merta boleh 

mengikuti arisan. Berikut adalah pernyataan Ibu Sumiati: 

“ Ya orang dulu yang ndak blebes itu mbak. Saya sudah puluhan tahun...” 
(ya orang dulu yang tidak nakal itu mbak. Saya sudah puluhan tahun..) 

 

 Penentuaan anggota arisan selanjutnya akan menjadi kebijakan yang 

akan tersebar melalui ikatan jaringan sosial. Dari pengamatan yang dilakukan di 

lapangan dan wawancara dengan berbagai pedagang di Pasar  Blimbing 

ditemukan kecenderungan blla seseorang pedagang di pasar tradisional 

memperdulikan kondisi disekitarnya. Tak terkecuali pedagang yang 

disebelahnya. Ketika seorang pedagang mengetahui bahwa tetangga 

daganganya pernah melakukan penundaan atau penyelewengan dalam 

pembayaran arisan, maka pedagang tersebut akan memberikan informasi 

tersebut kepada bandar atau orang yang ditunjuk sebagai pengarepan tadi. 

Seperti yang dikatakan oleh Ibu  dibawah ini:  

“Yo sak karepe orange, ndak gampang kok nek wong bayare  blebes 
angel yo ya ndak diajak  mbak” (Ya terserah orangnya, tidak gampang 
kok kalau orang bayarnya nakal susah ya tidak diajak mbak) 

Kebijakan oleh penyelenggara arisan  tersebut ternyata tidak berhenti 

disitu. Sebab diantara sesama pedagang saling berkomunikasi satu sama lain 

dan melakukan interaksi. Sehingga permasalahan yang dimiliki oleh pedagang 

tersebut juga di-share dengan pedagang lainnya. Dengan demikian seseorang 

dikeluarkan dari daftar nama sejumlah orang yang bereputasi baik dan 

bertanggung jawab. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi interaksi dengan 

pedagang yang lainnya.  
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4.2.3 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. Seolah-olah sudah menjadi bagian dari pelaku 

ekonomi didalam pasar. Sistem kerja dari Bank Thithil ini  pun secara terang-

terangan dalam menyalurkan pinjaman maupun pada saat melakukan penarikan 

angsuran kepada pedagang. Tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi karena hal 

tersebut sudah menjadi hal yang biasa.  

 Selama penelitian berlangsung, peneliti juga menjumpai seorang bapak-

bapak yang sedang menarik kepada seorang pedagang. Setelah ditelusuri lebih 

lanjut, bapak-bapak tersebut adalah 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-macam. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Misti berikut ini: 

“Macem-macem nak, onok sing satus dadi 110 onok seng dadi 120. Yo 
kan tergantung Bank Thithile nak” (Macam-macam nak, ada yang seratus 
jadi seratus sepuluh ada yang jadi seratus dua puluh, kan ya tergantung 
Bank Thithil nak) 
 

 Untuk mendapakan informasi yang valid maka penelitipun melakukan 

wawancara kepada pihak Bank Thithil yakni Bapak Sutrisno yang melainkan 

Suami dari Ibu Sumiati. Wawancara pun dilakukan di depan tempat dagangan 
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Ibu Sumiati. Berikut adalah foto Pak Sutrisno saat menjawab pertanyaan peneliti 

sambil membantu membereskan dagangan istrinya. 

 

Gambar 4.9: Foto Pak Sutrisno saat Wawancara Berlangsung Sambil  
Membantu Membereskan Dagangan Istrinya 

 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 
 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Sutrisno 

terkait dengan system Bank Thithil, dalam penerapan bunganya menyakatan 

sebagai berikut: 

“Kalau harian bisa masuk 10% lebih. Kalau dihitung global itu enak, kalau 
hitungnya awangan gitu paling sekitar 6%, gitu kalau uang masuk kan 
jalan terus sehari berapa, ini kan kita putar lagi” 

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Ibu Misti dan Pak Sutrisno dapat 

ditarik persamaannya yaitu bunga yang ditetapkan Bank Thitil adalah lebih dari 

10% atau diantaranya 10% sampai dengan 20% perbulan. Sedangkan sistem 

pembayaran angsuran pada Bank Thithil juga bermacam-macam. Berikut adalah 

pernyataan ibu Misti : 

“Nek wong batak iku nak, narike rong dino pisan. Dadi mek dino seloso, 
kemis, ambek sabtu nak. Iki wong sebelah iki, seng dodol petek iki lho 
nak nyelang nang wong iku” (Kalau orang batak itu nak, nariknya dua hari 
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sekali. Jadi hanya hari selasa, kamis, dan sabtu. Ini orang sebelah ini, 
yang jualan ayam ini nak pinjam di orang itu). 

Pernyataan tersebut dilontarkan Ibu Misti ketika seorang ibu-ibu sedang 

mengambil angsuran di pedagang sebelahnya. Berikut adalah foto dari Bank 

Thithil yang berasal dari Batak. 

 
Gambar 4.10 : Bank Thithil Asli Batak sedang Menarik angsuran Pinjaman 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 

  Beragamnya sistem angsuran yang ditetapkan Bank Thithil menjadikan 

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.gBank 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”. Barang yang dikreditkan pun bermacam-macam, mulai dari 

peralatan dapur, barang pecah belah hingga elektronik. Lebih menarik lagi, Bank 

Perkakas ini dapat melayani semua permintaan barang yang diminta oleh para 
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pedagang. Tata cara peminjaman hampir sama dengan Bank Thithil, pemberi 

pinjaman barang berkeliling menagih kepada peminjam sekaligus mencari calon 

peminjam lainnya. Sedangkan cara menawarkan barang untuk mendapatkan 

nasabah baru yaitu sebagaimana pernyataan Ibu Senik: 

“Ya ditawarin a mbak, kan kayak hutang mbak, “sampeyan utang opo bu, 
hutang panci a ”,” waduh enggak”,  yo enggak, sablukan utowo langseng 
ae.”Sak njaluk e mbak (Ya ditawarin a mbak, kan seperti hutang mbak, “ 
anda hutang apa bu? “hutang panci”, waduh tidak, tempat masak nasi  
saja. Se mintanya mbak) 
 

Sedangkan pernyataan dari Ibu Sumiati pun selaras dengan pernyataan Ibu 

Senik. Berikut adalah pernyataan Ibu Sumiati: 

“...sak mintae mbak,“sampeyan butuh opo”, “wes aku tukokno setriko  
wes” (..se mintanya mbak. “anda butuh apa”, “saya belikan setrika“) 
 

Sistem penawaran barang pun menggunakan sistem jemput bola dimana 

Bank 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. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik yang 

menjelaskan tentang pengalaman kredit barang di Bank Perkakas: 

“Iya mbak pernah, ya bawa sablukan (dandang) gitu mbak. Terus utang 
langseng (tempat masak nasi). Ya bawa wajan (penggorengan), 
dipanggul mbak, ngiwo nengen (kiri kanan) ngunu. Dipanggul ditaruh 
kerangjang gitu. Ya ada yang jeragannya (majikannya) terus ya ada 
panggul gitu pembantunya mbak”. 
 
Kemudian penelitipun menanyakan kembali bahwa selama pengamatan 

yang pernah dilakukan tidak pernah melihat Bank Perkakas dengan membawa 

barang-barang tersebut. Akhinya, berikut inilah jawaban yang diberikan oleh Ibu 

Senik: 

“...kan mek (hanya) satu kali mbak bawanya mbak. Terus kan banyak 
yang laku. Terus minggu depan udah ndak (tidak) bawa. Nariki orang-
orang. Nek wes (kalau sudah) lunas, terus bawa lagi. “Saya pesen 
sablukan (tempat masak nasi), oh ya minggu depan bu”. 
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 Berdasarkan pengalamannya, Ibu Senik pun mengaku bahwa pernah 

mengkredit barang kepada Bank Perkakas. Hal itu pun dilakukan Ibu Senik lebih 

dari dari dua barang yang pernah didapatkan melalui Bank Perkakas. Berikut 

adalah pernyataan ibu Senik: 

“Banyak mbak, sablukan (tempat masak nasi), saya wajan 
(penggorengan) juga ngutang (hutang) di Pasar Blimbing mbak.  yang 
diatas itu dulu dari pasar mbak. Cingkir sing itu juga ngutang di Blimbing 
itu mbak (menunjuk pada cangkir yang berada di dalam lemari) masih 
jualan tempe mbak.” 

 

Sedangkan dalam penentuan harganya, Bank Perkakas bersifat fleksibel. 

Oleh karena itu harganya pun  bisa ditawar. Sehingga penetuan harganya tidak 

bersifat kaku. Terjadinya proses tawar-menawar yang akan menentukan harga 

kesepakatan antara pedagang dan Bank Perkakas. 

“Yo Tawar, moro-moro” iki batinya paling lima ewu sepuluh ewu, oh iyo 

murah, ndek kono  bathine limolas ewu. Iki bathine sepuluh, murah iki. Ya 

kata temen-temen gitu mbak. Ngunu lho mbak.  Ya tanya ke temen-temen 

mbak”.(Ya tawar, tiba-tiba “ ini untungnya mungkin lima ribu sepuluh ribu 

oh iya murah, disana untungnya lima belas ribu. Ini untungnya sepuluh, 

murah ini. Ya kata teman-teman begitu mbak) 

 

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. 

Jaringan yang terjalin antar pedagang tidak hanya sekedar berfungsi 

menjadi pelicin, namun dapat pula memberikan informasi yang akan berujung 

pada efisiensi biaya. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik: 

“Kan banyak yang nawari mbak, terus  kan teman-teman bilang mbak, 

“ojok, ojok nang wong iku larang iku, kacek sepuluh ewu”. Ya cari yang 

kacek mbak, kalau ada yang lebih murah ya ganti murah. Kan eman 

mbak selisih sewu rong ewu kenek gawe tuku lombok” (Kan banyak yang 
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nawarin mbak, terus kan teman-teman bilang mbak, “ jangan, jangan di 

orang itu mahal itu, selisih sepuluh ribu”. Ya cari yang selisih mbak, kalau 

ada yang lebih murah ya ganti yang murah mbak. Kan sayang mbak 

selisih seribu dua ribu bisa dibuat beli cabe). 

 

Berdasarkan penjabaran jaringan diatas, fungsi jaringan yang terjadi pada 

interaksi pedagang dan Bank Perkakas dapat disimpulan berdasarkan alurnya 

melalui gambar 4.11. 

 
Gambar 4.11: Aliran Jaringan Informasi sebagai Pelicin dan Efisiensi Biaya 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 

 

Gambar 4.11 menjelaskan tentang 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. 

Dengan demikian kontrak kredit barang antara pedagang dan Bank Perkakas 

pun berlangsung. Sedangkan jika jaringan informasi tersebut berfungsi sebagai 

efisiensi biaya maka ketika informasi yang diterima oleh pedagang adalah Bank 

Perkakas tersebut mematok harga lebih mahal dibandingkan dengan Bank 

Perkakas yang lain. Tindakan yang akan dilakukan pedagang adalah berpindah 

ke Bank Perkakas yang lain. 

Interaksi 
Pedagang  Jaringan 

Informasi  

Bank Perkakas 

Pelicin  Efisiensi 

Biaya 
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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 sistem 

Down payment (DP). Sistem Down payment (DP) lebih familiar disebut dengan 

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

gagal bayar. Secara lebih detail, sistem ini adalah pembayaran uang muka 

sebelum barang tersebut diterima atau dapat dikatakan sebagai tanda jadi. 

Sedangkan barang yang menggunakan sistem DP diantaranya yaitu televisi. Hal 

tersebut mengingat barang yang dikredit oleh pedagang memiliki nominal yang 

besar yaitu dalam kisaran ratusan hingga jutaan. Berikut adalah pernyataan Ibu 

Senik ketika diberi pertanyaan tentang kesepakatan merk barang: 

“Ada merknya mbak, seperti tv aja ada merknya mbak. Banyak mbak 
bayarnya. Sak iki DP ne 300 nek utang tv ngunu mbak” (Ada merknya 
mbak, seperti tv saja ada merknya mbak. Banyak mbak bayarnya. 
Sekarang ini DP nya 300 ribu kalau hutang tv begitu mbak) 
 

Uang muka atau lebih familiar disebut dengan DP ini pun bisa bermacam-

macam dan bisa ditawar. Serta jangka waktunya pun juga bermacam-macam. 

Tergantung dari DP serta angsurannya. Berikut adalah lanjutan pernyataan Ibu 

Senik: 

“Kadang satus seket kadang tiga ratus, terus satu tahun pok, setengah 
tahun. Bayarnya setiap minggu. Tapi koyok stelika, blender yang kecil-
kecil gitu ndak Pakek DP mbak” (Terkadang seratus lma puluh kadang 
tiga ratus, kemudian satu tahun lunas, setengah tahun lunas. Bayarnya 
setiap minggu. Tapi kalau seperti setrika, blender yang kecil-kecil tidak 
menggunakan DP mbak) 
 

Sistem pemberian kredit pun tidak semua pedagang diberikan kredit, ada 

kalanya pedagang yang ditolak. Sedangkan sistem pemberian maupun 

penyeleksian pedagang yang diperbolehkan kredit sama dengan system Bank 

Thithil. Hal ini lah yang dialami oleh Ibu Sumiati. Berikut adalah pengalaman Ibu 

Sumiati saat beliau meminta untuk kredit barang: 
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“....pernah, wong mau utang pereng ae, orang sini ada. Gak dipercoyo 

mbak, padahal niat saya bayar mbak” (Pernah, saya mau hutang piring 

saja, orang sini ada. Tidak dipercaya mbak, padahal niat saya bayar 

mbak) 

Adapun jawaban yang dilontarkan oleh Bank Perkakas jika tidak 

memberikan kredit yaitu bermacam-macam. Mulai dari alasan tidak 

mengkreditkan barang ataupun dijanjikan, namun pada kenyataannya janji 

tersebut tidak kunjung datang. Berikut adalah penuturan  Ibu Sumiati saat beliau 

mengatakan ke Bank Perkakas: 

“Aku mau ngambil piring sak lusin”. Jawabnya gini mbak  “iki aku kontan”. 

Gak diutangi yo gak popo. Tapi aku nek ambek uwong yo gak ngunu 

kejeme, kok tego. Ancene mbak wong gak nduwe iku nek dinyek uwong 

iku biasa mbak” (Saya mau kredit piring satu lusin jawabannya begini 

mbak “ini saya kontan”. Tidak dihutangi ya tidak apa-apa. Tetapi kalau 

sama orang itu ya tidak begitu. Kok tega. Memang mbak orang tidak 

punya itu kalau dihina orang itu biasa mbak) 

 

Cuplikan kata “Tapi aku nek ambek uwong yo gak ngunu kejeme, kok 

tego” yang artinya “tapi aku kalau sama orang ya tidak begitu kejamnya, kok tega 

“seolah-olah mengisyaratkan bahwa Ibu Sumiati adalah juga berada di posisi 

sebagai seorang Bank Perkakas.  

Profesi Ibu Sumiati sebagai Bank Perkakas tersebut terungkap ketika ada 

seorang Ibu-Ibu yang sedang membayar angsuran kredit baju. Setelah Ibu 

tersebut pergi, Ibu Sumiati pun melanjutkan perbincangan dengan seorang 

tetangga dagangan yang bernama Ibu Meli dan peneliti. Berikut adalah 

perkataan Ibu Sumiati: 

“Kari pitung puluh me, ket mulai riyoyo nganti sak iki, biyen 270. Biyen 
Tak utangi duwek gawe bondo 200 rIbu, kalau yang 270 itu hutang baju 
mbak” (Tnggal tujuh puluh me, dari mulai hari raya sampai sekarang, dulu 
270. Dulu saya hutangi uang buat modal 200 ribu, kalau yang 270 itu 
hutang baju mbak) 
 
Dugaan peneliti pun benar, bahwa Ibu Sumiati juga berprofesi sebagai 

Bank Perkakas. Namun sistem kerja Bank Perkakas pada Ibu Sumiati ini tidak 
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sama dengan Bank Perkakas umumnya yang membawa barang-barang ke 

pasar. Ibu Sumiati menjalankan profesi sebagai Bank Perkakas dengan sistem 

yang fleksibel yaitu barang yang dikreditkan adalah barang dagangannya yang 

berupa baju, celana, seprei, dll. Namun Ibu Sumiati juga menerima permintaan 

pedagang jika ingin kredit barang yang lainnya. Berikut adalah pernyataan Ibu 

Sumiati: 

“Ada orang minta ya tak layani. Kayak (seperti) apa-apa gitu mbak, 
(seperti) setrika ya tak belikan.” 
 
Berawal dari komunikasi tersebut, sehingga membuka kesempatan bagi 

peneliti untuk mengetahui lebih jauh sistem kredit atau Bank Perkakas yang 

dijalankan oleh Ibu Sumiati. Peneliti pun menanyakan terkait dengan perbedaan 

harga ketika dibayar tunai dengan sistem kredit. Berikut adalah penjelasan yang 

diberikan oleh ibu Sumiati tentang penentuan harga kredit: 

“Paling (mungkin) lima ribu. Sak aken (kasihan) mbak kalau banyak-
banyak mbak. Kalau orang ini aja (Ibu Meli yang dimaksud) mbak. Kalau 
yang lain ya beda mbak.Ya  ini udah kenal mbak”. 

 
 Lantas bagaimana dengan barang selain baju, hal tersebut juga 

ditanyakan oleh peneliti. Berikut adalah  jawaban dari Ibu Sumiati : 

“Kalau seprei itu harganya 125 jadi (menjadi) 200 mbak, dibayar 4 bulan 
mbak ya bulanan gitu bayare (bayarnya) mbak. Enak barang gitu mbak, 
dapetnya (dapatnya) banyak mbak”. 

 
Berdasarkan kedua jawaban dari Ibu Sumiati tersebut memberikan 

gambaran bahwa terdapat perbedaan antara barang baju dan barang elektronik. 

Keuntungan yang diperoleh dari barang elektronik lebih banyak dibandingkan 

dengan baju. Selain itu, terdeteksi bahwa terdapat “harga teman” yang diberikan 

oleh Ibu Sumiati kepada seseorang yang sudah memiliki keterlekatan yang kuat 

yakni Ibu Meli. Keterlekatan tersebut dipengaruhi oleh lokasi tempat berjualan 

Ibu Meli yaitu berada di sebelah kanan dari tempat dagangan Ibu Sumiati. Untuk 
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mengetahui lebih jelas letak dagangan Ibu Sumiati dan Ibu Meli dapat dilihat 

pada gambar 4.12.  

 
Gambar 4. 12: Kondisi Tempat Dagangan Ibu Sumiati dan Ibu Meli 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 

Gambar 4.12 menjelaskan bahwa lokasi dagangan Ibu Sumiati dan Ibu 

Meli dapat dikatakan bersebelahan. Ibu Sumiati yang menggunakan baju dan 

jilbab warna merah sedang menata dagangannya dan Ibu Meli yang berjilbab 

hitam sedang bersiap-siap untuk mengeluarkan dagangannya. 

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 pernah menjelaskan alasannya  

ketika memilih untuk menggunakan jasa Bank Perkakas. 

“Kan nek utang bekakas kan gak keroso mbak, “Piro bayare?” ”seribu” 
(Kalau hutang bekakas kan tidak terasa mbak. “berapa bayarnya”, “seribu) 
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Pernyataan Ibu Senik diatas selaras dengan pernyataan ibu Meli yang yang  

pernah hutang kepada Bank Perkakas menyebutkan bahwa : 

“Tau mbak kredit setrika. Harganya 190 mbak, ya enaknya itu ndak terasa 
mbak, moro-moro nduwe setriko mbak. Kan mbayare ben dino mbak” 
(Pernah mbak kredit setrika. Harganya 190 mbak, ya enaknya itu tidak 
terasa mbak, tiba-tiba punya setrika mbak. Bayarnya setiap hari mbak) 
 
Namun, ibu Senik pun menyadari bahwa keuntungan dari Bank Perkakas 

lebih banyak dibandingkan dengan Bank Thithil. Berikut adalah pernyataannya 

Ibu Senik: 

“O yo akehan  berkakas lah mbak. Pok nya kan lama mbak. Ada yang 
seminggu bayarnya ada yang perhari di pasar itu . Jamane sablukan 50 , 
“bayare 2500 bu “,berapa hari pok. Iso dadi suwidak ewu a mbak. Ngunu 
mbak nek ndek pasar” (Ya banyakan perkakas mbak. Lunasnya kan lama 
mbak. Ada yang seminggu bayarnya ada yang per hari di pasar itu. 
Jamannya dandang lima puluh bayarnya dua ribu lima ratus, “bayarnya 
dua ribu lima ratus bu”, berapa hari lunas. Bisa jadi enam puluh ribu a 
mbak)” 
 

  Sedangkan lain hal nya dengan Ibu Sumiati yang bersifat pro akan Bank 

Thithil dan kontra akan Bank Perkakas. Berikut adalah pernyataan Ibu Sumiati: 

“...goblok iku, karuan utang duwek ae. Menang meleh”.(Bodoh itu, lebih 
baik utang hutang uang saja. Menang pilih) 

 
Kekesalan yang dirasakan oleh Ibu Sumiati diperjelas pada pernyataan yang 

membandingkan Bank Perkakas dengan sistem Bank Thithil. Berikut pernyataan 

Ibu Sumiati: 

“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. Kacek 
berapa itu mbak? enam lima?“ (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 a mbak. Selisih berapa itu mbak? enam lima? 

 
Berdasarkan penjabaran kedua bank diatas, untuk memudahkan dalam 

memahami kedua bank tersebut maka dapat dIbuat tabel perbedaan 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 : Perbedaan Bank Thithil dan Bank Perkakas 

Keterangan Bank Thithil Bank Perkakas 

Yang dikreditkan Uang Barang 

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

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 4.2 menjelaskna 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 4.13. 

 
Gambar 4.13: KlasifikasiPemilihan Jasa Bank Thithil dan Bank Perkakas 

 

 
 
 
Sumber : Olahan Penulis, 2013 
 
 

Gambar 4.13 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 

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 
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lebih bersifat umum. Artinya uang pinjaman tersebut dapat digunakan untuk 

keperluan apapun. 

 
 
4.3 Kepercayaan 

 Ketidaksesuaian waktu pembayaran pedagang dapat menimbulkan 

resiko Bank Thithil sebelum menerima keuntungannya. Ada kalanya resiko itu 

berkurang karena digunakannya kontrak yang bisa disahkan oleh hukum. Namun 

karena berbagai alasan yang diantaranya Bank Thithil yang merupakan lembaga 

keuangan ilegal, kontrak tidak bisa selalu memenuhi tujuan ini. Hal tersebut 

dikarenakan 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”. Keadaan yang mellibatkan kepercayaan merupakan bagian dari 

keadaan yang melibatkan risiko dalam tindakan ekonomi yang terjadi antara 

pedagang dan Bank Thithil. 

 
4.3.1. Terbentuknya kepercayaan 

1. 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. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Sumiati dalam posisi sebagai Bank 

Thithil : 
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“Kan setiap hari ketemu mbak. kan dagang disini mbak. Jualan tahu “ aku 
golekno duwek a”, engkok jaminane surat sepeda” (Setiap hari bertemu 
mbak, kan jualan disini mbak, jualan tahu “saya carikan uang”, nanti 
jaminannya surat sepeda) 

Sistem jaminan yang dimaksud adalah untuk peminjaman dengan kisaran 

jutaaan, sedangkan dalam kisaran ratusan Ibu Sumiati mengatakan bahwa 

dalam memberikan pinjaman pun hanya kepada orang-orang yang sudah 

dikenalnya. Berikut adalah pernyataan Ibu Sumiati: 

“Biasanya apik. Biasanya beli petis di depan sini mbak. Lama-lama minta 
diutangi,” tak cicile po’o bendino. Sampai pirang-pirang  nganti setahun. 
nyaur sepuluh ribu sepuluh ribu tapi lama ndak pernah kesini mbak, 
mandek. Nek eleng lha yo nyaur” (Biasanya baik. Biasanya beli petis di 
depan sini mbak. Lama-lama minta dihutangi, “tak angsur setiap hari”. 
Sampai beberapa sampai setahun. bayar sepuluh rIbu sepuluh ribu tapi 
terkadang lama tidak pernah kesini mbak. berhenti, kalau ingat bayar) 

 
 Berdasarkan cuplikan wawancara diatas maka kepercayaan tersebut 

terbentuk karena interaksi yang intens. Interaksi yang berlangsung terus 

menerus akhirnya melahirkan tindakan ekonomi yaitu kontrak pinjaman.  

Sedangkan informasi terkait dengan kepercayaan prosesual ini ditemui 

peneliti saat melakukan wawancara kepada Ibu Sumiati di tempat dagangannya. 

Setelah beberapa menit peneliti duduk di tempat dagangan Ibu Sumiati, tiba-tiba 

seorang ibu-ibu yang berjualan disebelah kiri tempat jualan Ibu Sumiati 

menghampiri Ibu Sumiati dengan membawa buku kecil dan uang yang diberikan 

kepada Ibu Sumiati. Ibu tersebut adalah Ibu Sri yang berjualan baju wanita dan 

pria. Tanpa disengaja peneliti pun melihat isi catatan yang berada di buku kecil 

tersebut. Isi dari buku tersebut adalah bertuliskan angka-angka yang terdiri dari 

tanggal serta nominal yang menunjukkan angka 6000 secara terus menerus. 

Berikut adalah foto yang diambil peneliti saat Ibu Sri membayar angsuran kepada 

Ibu Sumiati sebagamana ditunjukkan pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14: Transaksi Pembayaran Angsuran Ibu Sri kepada Ibu Sumiati 

 

Sumber: Penulis, 2013 

 

 Pada gambar 4.14 menunjukkan bahwa terjadi transaksi pembayaran 

angsuran Ibu Sri (berkerudung warna ungu) kepada Ibu Sumiati (berkerudung 

warna kuning). Pada gambar tersebut juga menunjukkan Ibu Sumiati sedang 

menggenggam uang yang berasal dari pembayaran angsuran. Berdasarkan 

transaksi di atas menambah keyakinkan peneliti bahwa Ibu Sumiati masih 

menjadi Bank Thithil dan untuk menghentikan rasa penasaran itu peneliti pun 

memberanikan diri untuk bertanya kepada Ibu Sumiati tentang catatan tersebut. 

Berikut adalah jawaban dari Ibu Sumiati : 

“Itu lho mbak, kan  dulu berhenti a mbak, terus ditulung. Aku ke’ono po’o 
mbak sum gawe bondo. Banyak pokok e mbak, dulu kan ngambilnya di 
koperasi sawojajar a mbak” (Itu lho mbak, dulu berhenti a mbak, terus 
ditolong. Saya berikan pinjaman mbak sum buat modal. Banyak pokoknya 
mbak. Dulu pinjam di koperasi Sawojajar mbak) 
 

Untuk memperjelas angsuran yang bertuliskan 6000 tersebut, penelipun 

menanyakan kembali. Berikut adalah jawaban Ibu Sumiati : 

“Iya 6000 a. Udah selesai ini, dulu pinjam 300 ribu mbak. “Yo engkok tak 
omongno nang wonge engkok nek wonge gak gelem gak eroh lho mbak “ 
(iya 6000. Udah selesai ini, dulu pinjam 300 ribu mbak. Ya nanti saya 
bilangkan ke orangnya nanti kalau orangnya tidak mau tidak tahu mbak) 
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 Lokasi berjualan yang berdekatan dengan tempat jualan Ibu Sumiati 

menjadikan interaksi diantara para aktor semakin terjalin. Hal tersebutlah yang 

menjadikan Ibu Sumiati memberikan pinjaman kepada tetangga dagangannya 

tersebut. Sedangkan dalam menjalankan profesi sebagai Bank Thithil, Ibu 

Sumiati melakukan kerja sama dengan suaminya. Hal tersebut dapat dilihat 

bahwa yang memberikan hutang adalah Pak Sutrisno (Suami Ibu Sumiati), 

namun dalam pembayarannya dapat melalui Ibu Sumiati.  

 
2. Kepercayaan yang Didasari oleh Simbol 

 Sistem abstrak merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembangnya 

kepercayaan. Sistem abstrak adalah mekanisme institusional  yang menjelaskan 

perubahan hubungan-hubungan tersebut sosial dari menuju rentang ruang dan 

waktu yang tidak terbatas melalui “alat simbolis”.  

Simbol yang dimaksud dalam transaksi pedagang dan Bank Thithil adalah 

berupa tempat berdagang yang menetap. Artinya seorang pedagang tersebut 

memiliki tempat untuk berjualan yang pasti dan menetap setiap harinya. Berikut 

adalah pernyataan Ibu Sumiati dalam posisi sebagai Bank Thithil: 

“Nek punya tempate jualan ya dikasih a mbak. Ndak berani mbak kalau 

ndak ada tempate mbak. Tapi di luar-luar itu kan ndak ada tempate gini a 

mbak. Minggat wonge mbak”.(Kalau punya tempat jualan ya dikasih  

mbak. Tidak berani mbak kalau tidak ada tempatnya mbak. Tetapi di luar-

luar itu kan tidak ada tempatnya begini a mbak. Kabur orangya mbak) 

 

pernyataan diatas selaras dengan pernyataan seorang pedagang yang bernama 

Ibu Misti. Berikut adalah pernyataan Ibu Misti: 

“Butuhe nyambut gawe, seng ngutangi yo gak gelem. Nek dagange nang 
kunu yow gelem nak” (Butuhnya bekerja, yang memberikan hutang ya 
tidak mau. Kalau dagangannya di situ ya mau nak) 
 
Dengan demikian, simbol berupa tempat dagangan yang pasti dan 

menetap dapat menjadi jaminan bahwa pedagang tidak akan kabur. Rasionalitas 
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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 pedagang 

tersebut memiliki tempat dagangan yang layak dan menetap maka kepercayaan 

tersebut semakin terbentuk. Begitupun dengan sebaliknya ketika seorang 

pedagang tersebut tidak memiliki tempat yang pasti (hanya bertempatkan meja 

kecil dan berada di jalan-jalan) maka kepercayaannya akan susah terbentuk. 

3. 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. Hal tersebut 

dikarenakan pedagang yang berada disebelahnya lebih mengetahui  sifat 

maupun tindakan dari tetangga dagangannya. Jika perantara kepercayaan tidak 

dapat dipercaya, maka kepercayaan pemberi kepercayaan pada penilaian 

perantara pun menjadi berkurang.  

 Aplikasi jaringan perantara di dalam pasar, dapat dijelaskan oleh Ibu 

Senik. Berikut adalah  pernyataan Ibu senik yang menjelaskan tentang aplikasi 

perantara dalam membentuk kepercayaan Bank Thithil : 

“Ya ditanya sebelahnya mbak, “orang itu temen apa ndak?”. Ke’ono 

temen wong iku, macem-macem mbak, sebelah maneh “wong iku agak 

mbeleng”, yo gak dikasih mbak seng agak mbeleng maeng mbak.”(Ya 

ditanya sebelahnya mbak, “orang itu jujur apa tidak?” berikan, jujur orang 

itu. Macem-macem mbak, sebelah lagi “orang itu sedikit nakal”, ya tidak 

dikasih mbak yang sedikit nakal tadi mbak) 

Dengan demikian, perantara ini menjadi kunci Bank Thithil dalam 

memberikan pinjaman kepada calon nasabahnya. Oleh karena itu, informasi 

yang berikan oleh pihak perantara ini sangat penting dalam menentukan apakah 



70 
 

 
 

pedagang tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Bagi pihak Bank 

Thithil informasi yang diberikan pihak perantara ini berguna untuk mengurangi 

resiko gagal bayar. 

4. Kepercayaan yang menular 

 

Kepercayaan yang menular ditampilkan melalui kepercayaan pada 

sebuah kelompok yang menetapkan sebuah persepsi, akan mempengaruhi 

persepsi orang lain. Tindakan ini dapat digambarkan sebagai tindakan rasional, 

meskipun tidak banyak yang diperoleh dari tindakan tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan tindakan tersebut terjadi hanya di tingkat persepsi. Walaupun 

demikian individu tidak menyadari ketergantungannya pada orang lain karena 

sebuah persepsi tersebut. Berikut adalah sebuah cuplikan pengalaman Ibu Senik 

yang menjelaskan tentang hal tersebut : 

“Yo tawar, moro-moro” iki batinya paling lima ewu sepuluh ewu oh iyo 
murah, ndek kono  bathine limolas ewu. Iki bathine sepuluh, murah iki” Ya 
kata temen-temen gitu mbak. Ngunu lho mbak.  Ya tanya ke temen-temen 
mbak”(Ya tawar, tiba-tiba, “ ini labanya mungkin lima ribu sepuluh ribu oh 
iya murah, disana labanya lima belas ribu. Ini labanya sepuluh, murah ini” 
ya kata teman-teman begitu mbak. Begitu mbak). 
 
Persepsi yang dimiliki oleh pedagang  di sekitar tempar berjualan Ibu 

Senik memberikan informasi serta pengaruh dalam pengambilan keputusan. 

Dengan demikian pentingnya relasi pedagang atau Bank Thithil dalam 

menetapkan peran perantara terbukti nyata dari penggunaannya yang sangat 

luas. Dalam hal ini pedagang akan diuntungkan secara ekonomi karena adanya 

informasi tersebut.  

5. Kepercayaan yang Di-back up oleh Pihak Ketiga 

Terbentuknya rantai kepercayaan akan membentuk relasi kepercayaan 

lainnya sama dengan relasi kepercayaan akan melibatkan penjamin sebagai 
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perantara dalam transaksi, tetapi secara bersamaan pihak ketiga memainkan 

peran yang lebih pasif namun lebih sentral. 

Berikut adalah pernyataan Ibu Juwanah yang menjelaskan tentang tanpa 

adanya jaminan dan akan merambat pada penjelasan jaminan pihak ketiga : 

“Mboten, mboten ngangge nopo-nopo. Nek mboten kenal enggeh kuduk 

enten seng njamin mbak. Dadose ngeten mbak, umpami kulo badhe 

nyambut nggeh a, terus kulo niku nggeh kadose enten tiyang seng 

dipercados  ngoten lho mbak” (Tidak, tidak menggunakan apa-apa. Kalau 

tidak kenal ya harus ada yang menjamin mbak. Seperti begini mbak, 

seumpama saya mau minjam ya, terus saya itu ya seperti ada orang yang 

dipercaya begitu mbak) 

 

Kepercayaan yang di back-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. 

4.3.2   Naik Turunnya Kepercayaan 

 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. Berikut adalah pernyataannya: 

“...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 
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mau utang piring saja, orang sini ada. Tidak dipercaya mbak, padahal niat 

saya bayar mbak) 

 

Sedangkan sebuah jawaban pun dilontarkan Bank Perkakas saat menolak untuk 

memberikan pinjaman. Hal ini pun diungkapkan oleh Ibu Sumiati ketika ditolak 

oleh Bank Perkakas: 

“Ya disemayani biasane gitu a, “emben yo mbak yo, mene yo” (Ya 
dijanjikan biasanya begitu, “besok lusa ya mbak ya, besok ya”) 

 

Kekesalan ini pun tidak hanya dialami oleh Ibu Sumiati tetapi juga dialami oleh 

Ibu Misti. Kekesalan ini muncul ketika ada seorang Ibu-Ibu muda yang sedang 

lewat di depan dagangan Ibu Misti. Ibu-Ibu tersebut bernama “Ibu Sri”. Ibu Sri ini 

adalah seorang Bank Thithil. Tiba-tiba Ibu Misti mengatakan sebagai berikut : 

“Nek wong seng iki maeng (menunjuk pada mbak sri yang berusan lewat 

didepan dagangan Ibu Misti) milih-milih. Nek ngutangno milih-milih”. 

(Kalau orang ini tadi pilih-pilih. Kalau memberikan hutang pilih-pilih) 

 

Pernyataan ibu Misti tersebut membuat rasa penasaran peneliti untuk 

mengetahui lebih jauh. Berikut adalah jawaban Ibu Misti ketika diberi pertanyaan 

tentang informasi tersebut: 

“Yo tau nyeleh nak, tapi gak digemei. “Aku nyelang duwike po’o Sri”, terus 

jawabane wesewesewes ”(Ya pernah pinjam, tapi tidak dikasih. “ saya 

pinjam uangnya Sri”, terus jawabannya wesewesewes) 

 

Dengan demikian informasi yang diberikan oleh Ibu Misti tersebut adalah 

berdasarkan pengalaman pribadinya yang pernah meminta pinjaman namun 

tidak diberi. Oleh karena itu Ibu Misti menganggap bahwa Ibu Sri adalah seorang 

Bank Thithil yang selektif dalam memberikan pinjaman. 

4.3.3  Konsekuensi dari Peningkatan dan Penurunan Kepercayaan  

Pemberian kepercayaan Sama halnya memberikan aset kepada 

penerima kepercayaan, memudahkan untuk mengambil tindakan. Jika penerima 

kepercayaan dapat dipercaya, maka pemberian kepercayaan juga 
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menguntungkan pemberi kepercayaan. Sedangkan begitupun sebaliknya, 

penarikan kepercayaan akan merugikan pemberi kepercayaan sekaligus 

penerima kepercayaan. 

 Interaksi ekonomi yang berupa kontrak pinjaman antara pedagang dan 

Bank Thithil  dapat menimbulkan ketidakstabilan. Ketika pemberian kepercayaan 

memberikan kekuasaan yang menghasilkan keuntungan dan karenanya 

merangsang pemberian kepercayaan lebih lanjut. Sedangkan penarikan 

kepercayaan oleh pemberi kepercayaan akan mengurangi aset -aset yang 

diperlukan untuk meraih keuntungan serta mengakibatkan pemutusan kontrak 

pinjaman selanjutnya. 

 Peningkatan kepercayaan ini dapat dicontohkan pada kegiatan arisan 

yang dilakukan oleh pedagang. Seorang pedagang dipercaya untuk menjalankan 

sebuah arisan, hasilnya pun banyak pedagang yang mengikuti arisan. Berikut 

adalah pernyataan Ibu Sumiati yang menjelaskan tentang orang yang mengelola 

arisan tersebut. 

“Ya pedagang mbak, jualan meracang gitu mbak. Wes dipercoyo 
mbak,wong kabeh percoyo mbak. Wes puluhan tahun“ (Ya pedagang 
mbak, berjualan meracang begitu mbak, sudah dipercaya mbak, kan 
semua percaya mbak. Sudah puluhan tahun) 
 

Peningkatan kepercayaan tidak terjadi dalam waktu singkat dan sekejab. Namun 

dIbutuhkan waktu yang lama untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan 

tersebut. 

Sedangkan hal 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 
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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 kok 

kalau orang bayarnya susah ya tidak diajak mbak) 

 

Secara lebih detail, konsekuensi peningkatan dan penurunan 

kepercayaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepercayaan yang ternoda 

mewakili konsekuensi penurunah kepercayaan dan kepercayaan yang 

membentuk tindakan berulang mewakili peningkatan kepercayaan.  

1. Kepercayaan yang Ternoda 

 Kepercayaan yang sudah diberikan pada penerima kepercayaan tak 

selamanya dapat bertahan. Ada kalanya terjadi peningkatan maupun penurunan 

kepercayaan, pengkhianatan kepercayaan pun juga bisa saja terjadi. Hal inilah 

yang pernah dirasakan oleh Ibu Sumiati. Sehingga memberikan rasa traumatis 

yang cukup dalam untuk membuka kepercayaan kepada orang lain. Berikut 

adalah pernyataan Ibu Sumiati :  

“...ya ndak gampang lah mbak. Yo ndak gampang-gampang lah mbak 

ngeculno uang itu. Sekarang itu perasaan semuanya mbeleng semuanya 

mbak. Tapi ndak tau kalau yang lainnya” (...ya tidak mudah lah mbak. Ya 

tidak mudah-mudah lah mbak memberikan uang itu. Sekarang itu 

perasaan semuanya nakal semuanya mbak. Tapi tidak tahu lainnya) 

Pada saat penelitian, ketika peneliti sedang duduk di tempat jualannya 

Ibu Sumiati, tiba-tiba seorang ibu-ibu pun menyampiri Ibu Sumiati dan 

memberikan uang sebesar sepuluh ribu rupiah. Sebelum peneliti bertanya 

kepada Ibu Sumiati, tak lama kemudian Ibu Sumiati pun berkata demikian: 

“Blebes wong iku maeng mbak. Wes gak tak utangi maneh mbak. Mosok 

mbak utang ket sak durunge riyoyo iku nganti sak iki dorong lunas mbak” 

(Nakal orang itu tadi mbak. sudah tidak saya hutangi lagi mbak. Masak 

mbak hutang dari sebelum hari raya itu sampai sekarang belum lunas 

mbak) 
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Penurunan kepercayaan tersebut 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.  

2. Kepercayaan yang Membentuk Tindakan Berulang 

Konsekuansi yang ditimbulkan dari peningkatan kepercayaan dapat 

bersifat positif.Kepercayaan yang sudah melekat dan berakar pada pemberi 

kepercayaan yakni Bank Thithil dan penerima kepercayaan yaitu pedagang. 

Akan membentuk tindakan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini merupakan  

konsekuensi positif yang ditimbulkan dari peningkatan kepercayaan. Namun 

secara tidak langsung hal tersebut akan memberikan dampak ketergantungan 

pedagang pasar pada Bank Thithil. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik: 

“...engkok nek lunas 23, 24 ngunu engkok dikasih lagi, amprah lagi 
hehehhe”(Nanti kalau lunas 23, 24 begitu itu nanti dikasih lagi, nambah 
lagi, hehe) 
 

Kata “amprah” di sini mengartikan bahwa tindakan tersebut berulang kembali. 

Berulangnya tindakan pinjaman tersebut merupakan cerminan dari pola 

kepercayaan pada pinjaman pertama. Jika terjadi peningkatan kepercayaan 

maka seorang pedagang tersebut akan dipercaya untuk meminjam kembali. 

 
4.4 Nilai dan Norma 

Nilai dipahami sebagai gagasan mengenai apakah suatu pengalaman 

berarti, berharga, bernilai dan pantas atau tidak berarti, tidak berharga, tidak 

bernilai, dan tidak pantas. Atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang 

diharapkan atau tidak diharapkan. Dalam kaitannya dengan kontrak pinjaman 

pedagang dan Bank Thithil maka sesuatu yang diharapkan adalah mendapatkan 

keuntungan secara cepat dengan menggunakan bunga yang tinggi. Sedangkan 
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dari sisi pedagang yang diharapkan adalah pinjaman yang cepat dan tidak 

menyulitkan.  

 Dalam sosiologi ekonomi, nilai yang revelan dari sekian banyak sumber 

modal sosial adalah kepercayaan, resiprositas, dan rasa tanggung jawab. 

Karena kepercayaan sudah dibahas pada  bahasan sebelumnya, maka yang 

akan menjadi bahasan tentang nilai adalah resiprositas dan rasa tanggung 

jawab. 

Resiprositas ini memiliki makna bahwa terdapat persetujuan untuk saling 

memberi dan menerima. Resiprositas yang terjadi antara pedagang dan Bank 

Thithil adalah resiprositas sebanding (balanced reciprocity). Resiprositas 

sebanding ini merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada 

orang atau kelompok atas apa yang mereka berikan, bersifat langsung dan 

terjadwal. Langsung berarti tidak menunggu apapun sedangkan terjadwal yaitu 

sistem angsuran yang dilakukan secara terjadwal setiap hari.  

 Rasa tangung jawab dapat disimbolkan dalam pepatah jawa yaitu “sapa 

gawe bakal nganggo”. Pepatah bahasa jawa tersebut mengandung arti  bahwa 

apa pun yang dilakukan seseorang, dia sendirilah yang akan bertanggung jawab. 

Dengan demikian selayaknya seorang pedagang yang telah terikat kontrak 

pinjaman dengan Bank Thithil maka pedagang tersebut tidak akan kabur atau 

melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. 

Berikut adalah ungkapan Ibu Senik yang tidak menghiraukan nilai-nilai 

ketika melakukan tindakan ekonomi yang berupa hutang piutang kepada Bank 

Thithil. Selayaknya Bank Thithil adalah lembaga ilegal yang artinya 

keberadaanya tidak sah menurut hukum. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik: 

“Ndak takut tah mbak, wong pinjemnya sedikit mbak. Wong pasaran 

mbak. Kalau omahan ya ndak berani  mbak, bayarane sebulan sekali  di 

rumah.  Gak onok seng dijagakno ben dino mbak” (Tidak takut tah mbak, 

kan pinjamnya sedikit mbak. orang pasaran mbak. Kalau rumahan ya 
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tidak berani mbak, gajiannya sebulan sekali di rumah mbak. Tidak ada 

yang dijanjikan setiap hari mbak) 

ketidaktakutan Ibu  Senik untuk melakukan pinjaman kepada lembaga ilegal 

menjadikan keberadaan Bank Thithil tersebut semakin meluas dan semakin 

banyak.  

4.4.1 Norma dan Nilai Diarahkan Menuju Tindakan Kontrak Pinjaman 

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. Berikut adalah 

ungkapan Ibu Senik :  

“Ada merknya mbak, seperti tv aja ada merknya mbak. Banyak mbak 
bayarnya. Sak iki DP ne 300 nek utang tv ngunu mbak” (Ada merknya 
mbak, seperti TV aja ada merknya mbak. Banyak mbak bayarnya. 
Sekarang uang mukanya 300 kalau hutang tv begitu mbak) 
 

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.  

 Aturan yang kedua yaitu  terkait dengan sistem pembayarannya. Harga 

dari uang muka pun tidak bersifat kaku, artinya dapat dilakukan negosiasi 

kepada pihak Bank Perkakas. Sedangkan dalam sistem pembayaran angsuran 

pun bermacam-macam.  Berikut adalah kelanjutan pernyataan Ibu Senik: 

“Kadang satus seket kadang tiga ratus, terus satu tahun pok, setengah 

tahun. Bayarnya setiap minggu. Tapi koyok stelika, blender yang kecil-

kecil gitu ndak Pakek DP mbak” (Terkadang seratus lima puluh kadang 

tiga ratus, terus satu tahun lunas, setengah tahun. Bayarnya setiap 

minggu. Tetapi seperti setrika, blender yang kecil-kecil begitu tidak 

menggunakan uang muka mbak) 
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Fleksibiltas aturan yang dimilki oleh Bank Perkakas menjadikan 

pedagang merasa nyaman untuk melakukan tindakan kredit. Dengan demikian 

sistem tersebut akan membuat pedagang tertarik untuk terus melakukan kontrak 

pinjaman kepada Bank Perkakas. 

Sedangkan dari sisi nilai, antara Bank Perkakas yang satu dengan bank 

perkakas yang lainnya saling memberikan ruang. Arti memberikan ruang disini 

yaitu dapat diartikan dalam menjaring nasabahnya, mereka saling menghargai 

antar Bank Perkakas. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik ketika seorang 

pedagang yang akan berpindah ke bank perakas yang lain. Sedangkan Bank 

Perkakas yang akan menjadi loncatan akan mengatakan demikian: 

“Engkok ae nek wong iku ngaleh” (Nanti saja kalau orang itu pindah) 

 

Rasa saling menghargai  tersebut dilakukan agar tidak terjadi permusuhan antar 

Bank Perkakas. Dengan demikian, antar Bank Perkakas pun dapat menjalankan 

aksinya secara beriringan dalam menjaring nasabah. 

4.4.2 Norma Larangan  

Norma larangan diartikan sebagai aturan yang sudah diketahui secara 

umum oleh suatu masyarakat/pedagang. Dalam aplikasi antara pedagang dan 

Bank Thithil yaitu terdapat larangan untuk pinjam kembali ketika pinjaman yang 

sebelumnya belum lunas. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik: 

“Iya gak boleh mbak. Gini mbak, engkok nek kurang dua, dipo’i lagi mbak, 

seumpama bayarnya 5000 ya mbak terus kurang dua, terus  dipo’i terus, 

dibayar 10.000. Namanya dipo’i mbak, terus dipinjemi lagi” iya tidak boleh 

mbak. Begini mbak, nanti kalau kurang dua, di lunasi lagi mbak. 

Seumpama bayar 5000 ya mbak terus kurang dua, terus dilunasi, dibayar 

10.000. Namanya di lunasi mbak, terus dipinjemi lagi) 

Norma larangan yang dtetapkan oleh Bank Thithil  mengartikan bahwa Bank 

Thithil memperhatikan nilai-nilai yang terjalin antara pedagang dan Bank Thithil. 

Jika pinjaman yang pertama belum lunas, namun meminjam lagi maka akan 



79 
 

 
 

memberikan nilai yang negatif pada pihak pedagang. Hal tersebut dinyatakan 

oleh Sumiati sebagai berikut: 

“ O mau pinjem lagi, yo gak boleh lah mbak. Jenenge wes elek iku  mbak. 

Aku gak sampek tunggak-tunggak ngunu iku mbak. Ngisin-isine tah 

mbak. Jenenge awak iku dijogo. Jenenge utang Bank Thithil ngunu ngerti 

kabeh mbak” (O mau pinjam lagi, ya tidak boleh mbak. Namanya sudah 

jelek itu mbak. Saya tidak pernah nunggak-nunggak begitu itu mbak. 

Malu-maluin  mbak. Namanya itu ya dijaga, namanya hutang Bank Thithil 

begitu tahu semua mbak) 

 

Pernyataan di atas mengartikan bahwa ketika pedagang tersebut 

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.  

Norma larangan yang kedua yaitu pedagang tidak boleh menentukan 

lamanya angsuran dalam konrak pinjaman tersebut. Aturan tersebut sengaja 

diberlakukan oleh pihak Bank Thithil agar kontrak pinjaman berkelanjutan. Ketika 

seorang pedagang ingin melama-lama kan angsurannya dengan cara menunda 

pembayaran maka konsekuensinya yaitu pinjaman tersebut tidak lunas-lunas dan 

tidak akan diberikan pinjaman kembali. Aturan ini menyebabkan tidak ada ruang 

gerak kecurangan pedagang untuk bermain api dengan Bank Thithil. Berikut 

adalah pernyataan Ibu Senik: 

“Ya jadi gak pok pok mbak, tetep bayar yang nomer satu a mbak, kalau 

bendino bayar kan cepet po’o mbak. Engkok nek wes po’ amprah lagi 

ngunu a mbak” (Ya jadi tidak lunas lunas mbak, tetap bayar yang nomer 

satu a mbak. Kalau setiap hari kan cepat lunas mbak. Nanti kalau lunas 

tambah lagi mbak) 

Jadi, seorang pedagang diperbolehkan untuk melakukan peminjaman kembali 

ketika pinjaman yang sebelumnya sudah lunas. Disamping itu tingkat 

kepercayaan Bank Thithil terhadap pedagang harus tetap terjaga atau terjadi 

kenaikan. 
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4.4.3 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. Terlebiih bagi Bank Thithil untuk tetap 

menjaga kenyamanan nasabah dan tidak berpindah ke Bank Thithil yang lain.  

Ibu Senik mengaku bahwa dalam melakukan pinjaman ke Bank Thithil 

tidak pernah pindah-pindah ke Bank Thithil yang lain. Alasan Ibu Senik untuk 

tetap setia meminjam kepada satu Bank Thithil sebagaimana diungkapkan dalam 

pernyataan di bawah ini: 

“Ya ndak (tidak) diapa-apain (diapa-apakan) mbak kalau ndak bisa bayar. 
Ini kan sabar mbak orangnya. Kalau ndak (tidak) bisa bayar itu ndak 
dimarah-marahin mbak. Sopan mbak kalau nariki (menarik) itu mbak” 

Nilai sabar dan norma kesopanan yang ditunjukkan oleh pelaku Bank Thithil 

terhadap pedagang ternyata memberikan tempat tersendiri bagi pedagang untuk 

tidak berpindah hati ke Bank Thithil yang lain. Hal tersebut  juga terjadi pada Ibu 

Misti. Berikut adalah pernyataan Ibu Misti: 

“Iyo nak, Wong sitok nak. Sabar e nak, sak aken. Nek gak bayar ngunu yo 
gak popo nak.  Nek wong sabar lha sak aken a nak” (Iya nak, orang satu 
nak. Sabar nak, kasihan. Kalau tidak bayar begitu ya tidak apa-apa nak. 
Kalau orang sabar kasihan nak) 

 

Untuk kedua kalinya, rasa sabarlah yang membuat seorang pedagang 

nyaman untuk melakukan transaksi hutang piutang kepada seseorang Bank 

Thithil. Dengan demikian, jika nilai ini tetap terjaga maka kelanjutan hutang 

piutang pun akan tetap berlanjut. 

Berdasarkan pernyataan pedagang yang mengangkat norma kesopaan 

dan nilai-nilai positif yang mendukung keberlangsungan kontrak. Secara lebih 

detail dapat dijelaskan pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 : Alur  Norma yang Berdampak pada Kelanggengan Kontrak 

 

 
 
Sumber : Olahan Penulis,  2013 

 

Gambar 4.15 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. 

4.4.4 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 

Norma 
Norma tidak 

tertulis 
Norma Kesopanan 

Sikap dan nilai-
nilai yang 

mendukung 

Kesetiaan 
Nasabah 

Kelanggengan 
Kontrak 
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Thithil dengan koperasi yaitu salah satunya diungkapkan oleh Ibu Misti sebagai 

berikut: 

“...biasanya, tapi lengkap nak. Biasanya kan ada potongan. Nek orang itu 
tetep nak seratus jadi seratus.  Gak tau motong-motong nak“(Biasanya , 
tapi lengkap nak. Biasanya kan ada potongan. Kalau orang itu(Bank 
Thithil) tetap nak seratus jadi seratus. Tidak pernah potong-potong) 
 

Pernyataan Ibu Misti tersebut diperjelas dengan membandingkan sistem yang 

berada di koperasi. Berikut adalah penjelasan Ibu Misti : 

“Nek ndek  kantore onok potongane  nak. Dadi atuk mek sangangpoloh. 

“utang piro mak”, satus, engkok digemei sangangpoloh. Durung 

manakane iku nak. Trus aku nduwe tabungan limangewu ndek wonge. 

Engkok nek leren yo dikekno nak. Nek uange sendiri  seratus pancet 

seratus . Nek wong ndek iku dadi 13 duwe simpenan 5000. Kan dadi 13 

terus nduwe tabungan 5000” (Kalau dikantornya ada potongannya nak. 

Jadi dapat hanya sembilan puluh, “hutang berapa bu”, seratus, nanti 

dikasih sembilan puluh. Belum bunganya itu nak. Terus saya punya 

tabungan lima ribu di orangnya nak. Nanti kalau berhenti ya dikasihkan 

nak. Kalau uangnya sendiri seratus tetap seratus. Kalau orang disana 

jadi tiga belas punya simpanan lima ribu. Kan jadi tiga belas punya 

tabungan lima ribu). 

 

Sedangkan konsep tabungan yang dijelaskan oleh Bu Misti juga diungkapkan 

oleh Pak Sutrisno sebagai berikut: 

“Sekarang koperasi ini lebih tertib ini. Jadi ya semacam ada sistem 
tabungan gitu, harus menabung kalau mau pinjem(pinjam) uang. Jadi 
kalau orangnya ndak(tidak) bisa bayar mungkin ruginya ndak(tidak) terlalu 
banyak”. 
 

 Fleksibilitas aturan Bank Thithil menjadikan pedagang lebih memilih Bank 

Thithil dibandingkan koperasi. Padahal jika dihitung secara keseluruhan, tingkat 

bunga pada Bank Thithil jauh lebih tinggi. Sedangkan pernyataan Ibu Senik 

terkait potongan (biaya administrasi) juga disebutkan oleh Pak Sutrisno. Berikut 

adalah penuturan Pak Sutrisno yang dulunya pernah bekerja menjadi pegawai 

koperasi dan sekarang menjadi Bank Thithil: 

“Banyak lho administrasinya ini kalau di koperasi banyak mbak. Lima 
belas ribu administrasinya ada tabungan. Setiap hari harus nabung 
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(menabung). Kalau tabungan terserah. Kalau mundak (naik) pinjaman 
kan otomatis ada tabungan” 
  

Sedangkan tingkat bunga yang diberlakukan oleh pihak koperasi sebagaimana 

dijelaskan oleh Pak Sutrisno berikut ini: 

“Ini kalau sleding biasanya 1,6 maksimal itu, ada yang 1,5 terus kalau flat 
2,6 ini rata-rata koperasi. Cuma kalau dibawah itu mungkin anu nya aja 
yang dimaino. Ee.. administrasinya yang dimainakan. Maine ndek situ 
tok.” (mainnya disitu saja) 
 
Berdasarkan pernyataan yang disebutkan di atas, maka untuk 

memudahkan melihat perbedaan antara Bank Thithil dan koperasi maka dapat 

dilihat pada tabel 4.3. 

 
Tabel 4. 3 : Bank Thithil VS Koperasi 

Keterangan Bank Thithil Koperasi 

Persyaratan Jaminan Tidak ada Ada (Surat Bedak atau 
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 4.3 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. 

4.4.5 Munculnya Sanksi Sosial Ketika Terjadi Pelanggaran Kontrak 

Sanksi yang muncul ketika seorang pedagang tidak bisa membayar 

pinjaman kepada Bank Thithil bukan merupakan sanksi hukum, melainkan sanksi 
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sosial. Sanksi sosial dapat dicirikhaskan sebagai pemberian sanksi yang tidak 

tampak tapi dapat dirasakan bagi yang menerima sanksi. Berikut adalah 

pernyataan Ibu Sumiati yang menjelaskan bahwa ketika seorang pedagang 

tersebut tidak bisa membayar angsuran kepada Bank Thithil : 

“Yo isin tah mbak ambek tonggo-tonggo  mbak opo maneh utang Bank 

Thithil kan isin mbak. Karuan utang bank gak ngerti. Tapi ya tetep dijaga  

mbak. Pokoke ojok sampai elek ambek uwong mbak” (Ya malu mbak 

sama tetangga-tetangga mbak apalagi hutang Bank Thithil kan malu 

mbak. Lebih baik hutang bank tidak mengerti. Tetapi ya tetap dijaga 

mbak. Pokoknya jangan sampai jelek sama orang mbak) 

Rasa malu 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.  

 
4.5 Peran Modal Sosial pada Kontrak Pinjaman dan Implikasi Kontrak 

terhadap Keberlangsungan Usaha 

Pada bab bahasan di atas sudah dijabarkan peran pada masing-masing 

unsur modal sosial. Sedangkan pada bab bahasan ini akan dijelaskan 

keterkaitan unsur modal sosial yang terdiri dari jaringan, kepercayaan, dan 

norma  mempengaruhi.  

 Secara lebih detail, pada sub bab ini mengaitkan dan merangkum tiga 

sub bab bahasan sebelumnya yakni jaringan, kepercayaan, dan norma. Setelah 

peran modal sosial dapat diketahui mempengaruhi kontrak tindakan kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan tentang implikasi kontrak pinjaman Bank Thithil 

terhadap keberlangsungan usaha pedagang. Berikut adalah penjabaran masing-

masing bahasan. 
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4. 5.1 Peran Modal Sosial pada Kontrak Pinjaman Bank Thithil 

 

Berdasarkan penjelasan yang sudah disebutkan pada bab sub 

sebelumnya yaitu pada sub bab jaringan, kepercayaan, dan norma maka dapat 

ditelusuri lebih jauh bahwa pada unsur modal sosial melahirkan tindakan yang 

saling terkait. Baik jaringan yang mempengaruhi kepercayaan ataupun 

sebaliknya, kepercayaan yang mempengaruhi norma begitupun sebaliknya, dan 

norma yang mempengaruhi jaringan begitupun sebaliknya. Berikut dijelaskan 

secara lebih rinci keterkaitkan antar unsur modal sosial. 

1. Jaringan yang Melahirkan Kepercayaan dan Efisiensi  

Jaringan yang sudah terjalin antar pedagang maupun pedagang dan 

Bank Thithil menghasilkan informasi bagi kedua pelaku tersebut. Pada sisi 

pedagang, informasi yang diberikan oleh pedagang lain karena suatu 

keterlekatan yang kuat menjadikan 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. Untuk memperjelas 

kembali, berikut disajikan cuplikan pernyataan Ibu Misti yang menjelaskan 

tentang jaringan yang mempengaruhi keputusan pedagang: 

“Lha wong iku lapo? ”ngutangno duwek”, “aku melok utang”. Engkok 

wonge ngomong “butuh piro se mbak”, “satus ewu“(Orang itu sedang 

apa? “meminjmkan uang”, “aku ikut hutang”. Nanti orangnya bilang “butuh 

berapa sih mbak”, seratus ribu) 

 

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 
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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 Thithil berasal dari 

suatu jaringan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada sub bab 

kepercayaaan, menunjukkan bahwa terbentuknya kepercayaan dapat berasal 

dari 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 Bank Thithil 

maka negosiasi pun dapat dilakukan. Negosiasi yang terjadi yaitu penundaan 

pembayaraan angsuran. Hal tersebut dapat diartikan bahwa aturan atau norma 

yang seharusnya berlaku dapat ditawar melalui proses negosiasi yang 

dilandaskan kepercayaan. Dengan demikian, norma yang terjalin antara 

padagang dan Bank Thithil dapat dikatakan fleksibel. 

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 Thithil 

sebagai penggerak tindakan hutang piutang. Ditambah dengan konsep yang 
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diterapkan oleh Bank Thithil  yaitu 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. Berikut adalah pernyataan ibu Sumiati dalam 

profesinya sebagai Bank Thithil saat diberi pertanyaan tentang pengalamannya 

dalam menarik angsuran pedagang yang terus menunda-nunda pembayarannya. 

Berikut adalah jawaban yang dilontarkan oleh Ibu Sumiati : 

“Kalau ditagih minta tarung. Kasare di olehi” (Kalau ditagih minta tengkar, 

kasarnya diandalkan) 

Pernyataan tersebut mengartikan suatu keadaan yang berbanding terbalik. 

Seharusnya yang marah-marah adalah pihak Bank Thithil karena dirugikan atas 

penundaan dalam penundaan pembayaran angsuran. Untuk memperjelas 

jawaban yang dilontarkan oleh Ibu Sumiati, peneliti  tentang tindakan pedagapun 

menanyakan kembali maksud dari kata “tarung” tersebut. Berikut adalah 

penjelasan dari ibu Sumiai: 

“Iya marah-marah. Ndak (tidak) ada keputusan mbak. Kan yo tambah 

jengkel a mbak. Nek gelem ya biar di pek-pek” (Kalau mau ya biar 

diambil) 

 

Berdasakan pernyataan diatas dapat ditarik benang merahnya  bahwa Bank 

Thithil tidak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang jika 

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

dipinjamkannya tersebut. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan persepsi 

masyarakat terhadap Bank Thithil selama ini yang di dominasi oleh sesuatu yang 

negatif. Padahal hasil yang ditemukan selama penelitian berlangsung 

menyimpulkan bahwa Bank Thithil memperdulikan nilai dan norma untuk 

menjaga kesetiaan dan kenyamanan pedagang. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa suatu jaringan dapat dipertahankan oleh norma. 
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Secara lebih ringkas, penjelasan pada ketiga pokok diatas dapat 

disederhanakan pada gambar 4.16 yang menunjukkan keterkaitan hubungan 

pada unsur-unsur modal sosial. 

 
 

Gambar 4.16 : Hubungan saling Terkait antar Unsur Modal Sosial 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2013 

 
 
 

 Gambar 4.16 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 digerakkan oleh norma melalui 

aturan, negosiasi, nilai dan fleksibilitas. Selanjutnya norma tersebut akan 

Jaringan 

Kepercayaan Norma Negosiasi, 

Nilai, dan 

fleksibilitas 

Keterlekatan, 

Informasi, 

dan Inovasi 

Prosesual, 

Perantara,   

dan pihak 

ke-3 



89 
 

 
 

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. 

 

4.5.2 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 peneliti melakukan 

penelitian dan melakukan wawancara kepada tujuh orang pedagang maka 

jawaban yang diperoleh pun bermacam-macam. 

 Berdasarkan keragaman jawaban dari pedagang, untuk memudahkan dalam 

menarik kesimpulan maka peneliti mengelompokkan dalam tiga kategori 

kelompok. Kelompok pertama yaitu pedagang yang menggunakan uang 

pinjaman dari Bank Thithil untuk modal usaha, kelompok kedua digunakan untuk 

biaya pendidikan anak, dan kelompok yang ketiga yaitu untuk lain-lain. Namun 

ada pula pedagang yang menggunakan dananya untuk kedua jenis kelompok 

yang sudah ditentukan atau bahkan ketiga-tiganya. Dengan demikian untuk 

memudahkan membaca, maka peneliti menyajiannya dalam bentuk diagram 

vena yang ditunjukkan pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 : Klasifikasi Penggunaan Dana Pinjaman oleh Pedagang 

 

Keterangan : 

1. Ibu Senik 

2. Ibu Juwanah 

3. Ibu Sumiati 

4. Pak Wito 

5. Ibu Misti 

6. Ibu Meli 

7. Ibu Sri 

Sumber:  Olahan Penulis, 2013 

 

Wilayah pada gambar 4.17 yang diberi label 1 merupakan tindakan yang 

kompleks. Wilayah tersebut menggambarkan penggunaan dana pinjaman yang 

tidak hanya dipergunakan sebagai modal saja namun dipergunakan sebagai 

pendidikan anak dan kepentingan yang lain. Berikut adalah pernyataan dari Ibu 

Senik: 

“Ya macem-macem mbak, gawe sekolah, gawe tekor, gawe mangan 

bendino mbak, trus ya bayar bank iku maeng a mbak” (Ya macam-maam 

mbak, untuk sekolah, untuk tekor, untuk makan sehari-hari mbak, terus ya 

bayar bank itu tadi mbak) 

 

Minimnya pengetahuan serta ketidakdisiplinan dalam melakukan 

pencatatan maka hal ini yang membuat pedagang pasar tidak bisa membedakan 

Modal Usaha 

Biaya 
Pendidikan 

anak 
Lain-lain 

5 

6 
2 

7 

1 

3 4 
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uang yang dipergunakan untuk berdagang dan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Hasilnya pun laba rugi dari penjualan dagangan tersebut tidak dapat diketahui 

secara pasti. Hanya saya pedagang menganggap bahwa ketika ada uang untuk 

bisa dibelanjakan kembali untuk jualan kembali berarti pedagang tersebut laba, 

begitupun sebaliknya jika mengalami kerugian.  

 Pada wilayah 2 menunjukkan bahwa penggunaan dana pinjaman hanya 

dipergunakan sebagai biaya pendidikan anak saja. Hal ini pun diungkapkan oleh 

Ibu Juwanah sebagai berikut: 

“Namine mboten nggadah, damel nyekolahen anak. Nggeh kulo ewani 

utang-utang ngoten nggeh rumiyen kan yugo kulo tasek sekolah mbak, 

nggeh damel biaya sekolah niku mbak” (Namanya tidak punya, buat 

menyekolahkan anak. Ya saya hutang-hutang begitu dulu kan anak saya 

masih sekolah mbak, ya buat biaya sekolah itu mbak) 

 

Sedangkan kisaran dana yang dipinjam oleh Ibu Juwanah pun bermacam-

macam. Berikut adalah kelanjutan dari pernyataan Ibu juwanah: 

“Nggeh macem-macem mbak, kadang seket ewu ngoten niku dadose 

suwidak ewu, singen niku mbak, sak niki nggeh pun lami mboten nyambut 

mbak, wong pun dados tiyang sedoyo yugo kulo, enggeh singen yugo 

kulo wolu tasek sekolah sedoyo mbak. Mikir mbak nek nggadah 

sambutan ngoten” (Ya macam-macam mbak, kadang lima puluh rIbu 

begitu jadinya enam puluh ribu, dulu itu mbak. Sekarang ini ya sudah 

lama tidak pinjam mbak, sudah jadi orang semua anak saya mbak, iya 

dulu anak saya delapan masih sekolah semuanya mbak. Mikir mbak 

kalau punya hutang itu). 

 

 Wilayah 3 menunjukkan bahwa dana pinjaman dipergunakan pedagang 

untuk modal usaha sekaligus sebagai biaya pendidikan anaknya. Hal inilah yang 

dilakukan oleh Ibu sumiati sewaktu pinjam di Bank Thithil. Berikut adalah 

jawaban dari Ibu Sumiati ketika ditanya dipergunakan untuk apa uang pinjaman 

tersebut: 

“Ya untuk modal mbak. Trus ya dibuat biaya sekolah dulu kan anak-anak 

masih kecil-kecil mbak.” 
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Untuk wilayah 4 adalah Pak Wito dimana pinjaman dari Bank Thithil 

selain digunakan untuk modal usaha, juga digunakan sebagai biaya kebutuhan 

sehari-hari. Sedangkan wilayah 5 yaitu dana dari pinjaman Bank Thithil hanya 

digunakan sebagai modal usaha saja. Berikut adalah pernyataan Ibu Misti: 

“Yo gawe iki nak. Ini lha lebih a nak teko limangatos ewu“(menunjuk pada 

dagangannya) (Ya dibuat ini nak. Ini lah lebih  nak dari lima ratus ribu) 

 

Sedangkan wilayah 6 yaitu lain-lain. Lain - lain ini  dapat diartikan secara 

luas. Selain diartiikan sebagai penggunaan dana untuk kebutuhan lain selain 

modal usaha dan pendidikan, dapat pula  diartikan melakukan pinjaman untuk 

barang-barang. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Meli yaitu mengkredit setrika 

kepada Bank Perkakas. Kemudian yang terakhir, wilayah 7 yaitu Ibu Sri yang 

meminjam  berupa uang untuk digunakan sebagai biaya pendidikan anaknya dan 

melakukan kredit barang kepada Ibu Sumiati. 

 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 untuk memberikan pandangan bagaimana 

dana pinjaman Bank Thithil mempengaruhi keberlangsungan, akan disajikan 

jawaban pedagang yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ibu Senik 

mengungkapkan bahwa mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pinjaman 

dari Bank Thithil. Berikut adalah jawaban tentang bagaimana awal penyebab 

kerugiannya: 

“Bangkrutnya itu ngene  lho mbak, kan masih jualan,belum dapet bathi ya 
mbak, terus gawe bayar Bank Thithil ngunu maeng, terus lama-lama 
bangkrut mbak, terus ndak jualan saya” (Bangkrutnya itu begini lho mbak, 
kan masih jualan, belum dapat untung ya mbak. Kemudian dibuat bayar 
Bank Thithil itu tadi mbak, terus lama-lama bangkrut mbak, terus tidak 
jualan saya). 
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Namun setelah melakukan wawancara lebih lanjut, bangkrut yang dialami 

oleh Ibu Senik tidak hanya dipengaruhi oleh pinjaman Bank Thithil. Namun juga 

dipengaruhi oleh kenaikan bahan baku. Berikut adalah pernyataan ibu Senik: 

“...terus sepi, sepi habis itu jualan nasi itu mbak, kok sepi men, kan 
bahan-bahan mahal mbak.Terus sayuran ya mahal mbak, gak nutut 
mbak. Lombok-lombok mahal, gak nutut mbak jualan nasi maeng mbak 
terus ngersulo mbak orang kampung  nyekolahkan anak, “aduh, aku tak 
bondo awak ae kerja, wes gak jualan lagi“, terus  ya sampai sekarang ini 
mbak” (...terus sepi, sepi habis itu jualan nasi itu mbak, sepinya, bahan-
bahan mahal mbak. Terus sayuran ya mahal mbak, tidak sampai mbak, 
cabe-cabe mahal. Tidak sampai mbak jualan nasi tadi “haduh, saya tak 
modal badan saja kerja, tidak jualan lagi”) 

Untuk melakukan konfirmasi kembali, peneliti mendatangi rumah Ibu 

Sumiati untuk kedua kalinya. Berikut adalah jawaban dari Ibu Senik ketika 

diberikan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan wawancara sebelumnya  

tentang melakukan peminjaman di Bank Thithil:  

“...lama-lama entek itu mbak. Saya dipasar itu mbak kapok mbak. Lama-
lama itu lho bondonya kok lama-lama habis” (Lama-lama habis itu mbak. 
Saya dipasar itu mbak jerah mbak. Lama-lama itu modalnya habis) 
 

Secara lebih detail, alasan yang dilontarkan oleh ibu Senik pun sebagai berikut : 
 

“Bank Thithil itu tadi mbak, kan bathinya (untungnya) banyak mbak Bank 
Thithil. Ya karena Bank Thithil itu tadi mbak, sekarang saya sudah gak 
mau mbak, seadanya mbak, kapok dulu mbak jualan menjes sama 
sego(nasi) jagung mbak. Saya dulu  lancar mbak jualannya, ada eseng-
eseng, urap-urap, lodeh, ikan asin, mendol.” 

 

 Selain merasa bangkrut karena Bank Thithil, Ibu senik pun 

mengungkapkan bahwa Ketergantungan kepada Bank Thithil. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Ibu Senik yang ketika lunas maka melakukan pinjaman 

kembali. Berikut adalah pernyataan Ibu Senik: 

“...wong onok catatane mbak. Ditulisi lima, oleh limo, oleh enam yo 

tulisane enem, engkok nek lunas 23, 24 ngunu engkok dikasih lagi, 

amprah lagi hehehhe” (Ada catatannya mbak. Ditulisi lima, dapat lima, 

dapat enam ya tulisannya enam, nanti kalau lunas 23, 24 begitu itu nanti 

dikasih lagi, tambah lagi hehehe) 
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Dengan demikian, Ibu Senik melakukan kontrak pinjaman secara terus-menerus. 

Berikut adalah jawaban Ibu Senik ketika diberi pertanyaan bahwa apakah beliau 

pinjam di Bank Thithil terus menerus:  

“Hehe, iya sampek apik, mbak dulu paling yo sak iki tetep mbak, biyen 

ireng ngunu mbak, paling sak iki wes nduwe anak mbak” (Hehe, iya 

sampai bagus, mbak dulu mungkin ya sekarang ini tetap mbak, dulu 

hitam begitu mbak, mungkin sekarang ya sudah punya anak mbak) 

 

Kerugian yang dirasakan oleh Ibu Senik juga dirasakan oleh Pak Wito. Berikut 

adalah pernyataan Pak Wito yang menjelaskan tentang pengaruh dana pinjaman 

Bank Thithil: 

“Yo moro-moro dagangan entek ngunu ae mbak, yo soale bungane 

kedukuren” (Ya tiba-tiba dagangan habis begitu mbak, ya soalnya 

bunganya ketinggian) 

 

Hal ini pun yang juga dirasakan oleh Ibu Sumiati sewaktu dulu pinjam di Bank 

Thithil dan berjualan accesories: 

“Tapi kok ya ndak tambah berkah gitu lho. Koyok dagangannya itu ndak 

tambah banyak gitu lho mbak nek ndek Bank Thithil itu mbak. Ya mbak 

ya?, tambah kayak habis dagangan saya, kari meja tok itu lho mbak. 

Terus jaiti kuncitan mbak” (Tetapi kok ya tidak tambah berkah begitu. 

Seperti dagangannya itu tidak tambah banyak begitu mbak kalau di Bank 

Thithil itu mbak. Ya mbak ya?, tambah seperti habis dagangan saya, 

tinggal meja saja itu mbak. Terus jahitin ikat rambut mbak) 

 

Kepercayaan yang dirasakan oleh Ibu Sumiati menyebutkan bahwa 

ketidakberkahan dana pinjaman Bank Thithil, dalam sosiologi ekonomi termasuk 

dalam tindakan “kosmologi religius”. Kosmologi religius menyedikan interpretasi 

moral dan praktek bagi kehidupan sosial dan kehidupan pribadi yang 

merepresentasikan lingkungan yang aman bagi pemeluknya. Ketidakberkahan 

yang dimaksud oleh Ibu Sumiati, dalam Agama Islam dapat memberikan hasil 

yang lebih baik. Selain itu Ibu Sumiati bercerita tentang kondisi pasar yang 

berbeda dengan kondisi dulu. Terutama dalam hal keramaian pengunjungnya. 

Berikut adalah pernyataan Ibu Sumiati:  
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“Ya gara-gara goncangan itu lho mbak, kan dikiranya orang-orang pada 
pindah a mbak. Jadi sepi begini mbak pasarnya sekarang” 
 

Selain itu dana pinjaman tersebut tidak hanya berdampak kepada si 

penerima pinjaman, namun juga berdampak kepada si pemberi pinjaman. Hal 

tersebut disebabkan adanya resiko yang terkandung didalam kontrak pinjaman 

tersebut selama berlangsung. Resiko yang mungkin terjadi yaitu penundaan 

waktu pembayaran hingga kaburnya nasabah. Berikut adalah pernyataan Ibu 

Sumiati sebagai Bank Thithil: 

“Tapi gitu ya ada yang nakal. Mari utang minggat mbak. Resikonya gitu 
kalau ngutang-ngutangno iku wonge minggat mbak” (Tetapi begitu ya 
nakal. Habis hutang kabur mbak. Resikonya begitu kalau pinjamkan uang 
itu oragnya kabur mbak) 
 

Secara lebih detail, resiko yang alami oleh Ibu Sumiati dapat dijelaskan pada 

pernyataan dibawah ini: 

“Semenjak orangnya nyengkreh iku. Wonge gak ada, ada BPKB ne. 
Katanya orangnya ke rumahnya Ibu ke Malaysia. Padahal kurang banyak 
itu mbak” (Semenjak orangnya kabur itu. Orangnya tidak ada, ada BPKB 
nya. Katanya orangnya ke rumah ibunya ke Malaysia. Padahal kurang 
banyak itu mbak) 

 
Berdasarkan penjelasan di atas maka 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 4.18. 
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Gambar 4.18 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha 

Pedagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2013 

 
 

Gambar 4.18 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 terdapatnya kepercayaan (sugesti) tentang ketidakberkahan dan 

terakhir yaitu sistem pencataan pedagang yang tidak disiplin sehingga kerap kali 

pedagang tidak mengetahui laba ruginya suatu usaha tersebut. Sedangkan 

faktor eksternal meliputi angsuran pinjaman Bank Thithil dengan tingkat bunga 

Rugi Untung  

Faktor-faktor  yang mempengaruhi 

Faktor Internal : 

1. Motif  penggunaan dana 

2. Sugesti (kepercayaan) 

3. Sistem pencataan yang 

tidak disiplin 

Faktor Eksternal : 

1. Angsuran pinjaman dan 

bunga yang tinggi 

2. Sepinya pelanggan yang 

disebabkan oleh faktor 

eksternal  (goncangan pasar 

dan  musim hujan) 

3. Kenaikan bahan baku 

Berjalannya 

Usaha 
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yang tinggi, Sepinya pelanggan yang disebabkan goncangan pasar karena 

relokasi pasar dan  musim hujan, serta Kenaikan bahan baku.  

Faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas baik faktor internal maupun 

eksternal dapat mempengaruhi usaha pedagang. Implikasi dari faktor-faktor 

tersebut terhadap usaha pedagang yaitu dapat bersifat untung, rugi, ataupun 

usaha tersebut tetap berjalan tanpa mengetahui untung ruginya. 
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BAB V 

 
 

PENUTUP 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 
 

1. Modal sosial berperan untuk membuat pedagang memilih Bank Thithil 

daripada lembaga keuangan formal, walaupun dari harga sebenarnya 

jauh lebih mahal. 

a. Dilihat dari jaringan, hubungan personal dan rutinitas membuat 

pedagang merasa nyaman meminjam di Bank Thithil. Selain itu, 

untuk menjaga jaringan Bank Thithil berusaha melayani tidak 

dalam bentuk uang saja, tapi juga menyediakan dalam bentuk 

barang. 

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

bisa membayar maka negosiasi pun dapat dilakukan. 

c. Nilai-nilai positif yang diterapkan oleh Bank Thithil berupa 

kesopanan dan kesabaran memberikan tempat tersendiri bagi 

pedagang untuk tidak berpindah ke yang lain. Serta norma yang 

disepakati menjadi pendukung kontrak pinjaman tersebut 

berlangsung. 

Disamping itu, terdapat temuan yang menarik tentang sosok Bank 

Thithil yang berpengaruh terhadap kontrak pinjaman. Sistem kontrak 

pinjaman yang dilakukan Bank Thithil dengan memperdulikan aspek-

aspek nilai menjadikan hasil yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung menjadi hal yang berbeda. Hal yang berbeda tersebut yaitu 
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bertolak belakang dengan persepsi masyarakat  tentang Bank Thithil 

yang didominasi oleh cara pandang yang negatif. Persepsi yang dibentuk 

oleh masyarakat bahwa Bank Thithil yang menerapkan sistem bunga 

berbunga dan melakukan penyitaan ketika tidak bisa membayar ternyata 

tidak mutlak terjadi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Bank Thithil yang ditemui tidak melakukan penyiataan bahkan bersikap 

sabar ketika pedagang melakukan penundaan pembayaran dan pasrah 

ketika terjadi gagal bayar oleh pedagang.  

Dengan demikian, tidak mudah mengubah kebiasaan ini menjadi 

pinjaman yang formal. Walaupun pedagang mengetahui bahwa bunga 

lebih rendah namun biaya administrasinya lebih mahal, ditambah 

fleksibiltas dan ketiadaan jaminan menjadikan pedagang tidak berpindah 

ke lembaga formal. 

2. Implikasi kontrak pinjaman terhadap keberlanjutan usaha pedagang dapat 

menguntungkan dan merugikan. Hal tersebut tergantung pada : 

a. Faktor internal yang terdiri pertama, dari motif pedagang dalam 

menggunakan uang pinjaman, tidak hanya digunakan sebagai 

tambahan modal tapi juga digunakan untuk pembayaran biaya 

pendidikan anak dan kebutuhan yang lain. Kedua, sistem pencatatan 

pedagang yang kurang disiplin, serta yang ketiga yaitu suatu sugesti 

kepercayaan tentang ketidakberkahan. 

b. Faktor eksternal yang terdiri pertama, angsuran dan tingkat suku 

bunga Bank Thithil yang tinggi. Kedua, pembeli yang berkurang 

karena goncangan akibat relokasi pasar dan musim penghujan. 

Ketiga, yaitu kenaikan harga bahan baku. 
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5.2 Saran  
 
 Pertama, lembaga keuangan formal (bank, koperasi, dll) hendaknya 

melakukan sosialisasi kepada pedagang di Pasar Blimbing Kota Malang 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. Dengan demikian, biaya 

administrasi yang awalnya menjadi momok bagi pedagang dan seolah-olah 

pedagang harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dapat menghapus 

persepsi dari pedagang. 

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. 

Sedangkan untuk ke depannya nanti, harapannya sistem KUR ini mengadopsi 

sistem modal sosial dalam menyalurkan kreditnya sebagaimana telah dilakukan 

Gramen bank  di Bangladesh. 
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