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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Bank Thitil 

Eksistensi adalah suatu hal yang tidak membahas keadaan manusia 

secara abstrak namun membahas secara spesifik dan detail bagaimana 

manusia dalam dunianya.eksistensi mengacu terhadap suatu yang dinamis 

dan kongkrit.  

Menurut KBBI eksistensi berarti keberadaan atau bertahan. 

Sedangkan menurut Abidin Zainal eksistensi itu merupakan sebuah proses 

yang dinamis, menjadi sama seperti dengan asal kata eksistensi itu sendiri 

yakni exsercis yang mempunyai makna keluar dari, melampaui.1 

Pengertian dari eksistensi itu bisa diartikan beberapa hal, karna kata 

eksistensi ini bisa digunakan dalam kebeberapa bidang diantaranya yakni 

agama, sosial maupun pidana. Sehingga pengertian eksistensi tergantung 

penempatan bidang yang digunakan Unsur-unsur dalam eksistensi 

diantaranya yakni pelaku yang memaikan peran maupun objek pelakunya, 

sehingga itu tergantung bagaimana pelaku menempatkan objek. Apabila 

ditempatkan dalam sosial maka akan berkaitan dengan  Perilaku . 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas mencangkup: berbicara, 

berjalan, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan 

                                                             
1 Abidin Zainal,Analisis Eksistensial,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persad,2007) hal 6 
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internal (internal aktifity ) seperti berfikir, persepsi, perilaku, dan juga 

merupakan perilaku manusiawi. Perilaku merupakan faktor terbesatr 

setelah faktor lingkubngan yang mempengaruhi kesewhatan individu, 

kelompok dan masyarakat. 2 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang 

mencangkup perilaku individu, kelompok, dan anggota masyarakat 

yang terus menerus mengalami perubahan. Asosiasi Pemasar Amerika 

Mendifinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis 

mengenai perasaan, perilaku dan lingkungan dimana individu 

melakukan pertukaran dalam berbagai aspek kehidupanya.3 

Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian barang atau jasa yakni :4 

Ekonomi sosial Menurut damsar5 dalam bukunya yang berjudul 

sosiologi ekonomi mengatakan bahwa budaya dan moral mempengaruhi 

ekonomi seseorang sehingga budaya, moral dan menjadi salah satu factor 

yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Contohnya dalam 

mengkonssumsi sesuatu. Dibawah ini merupakan factor yang 

memepengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 

a. Kebudayaan  

                                                             
2 Hana Utami, Teori dan Pengukuran Pengetahuan, sikap dan Perilaku, 

(Yogyakarta:NUHA MEDIKA, 2010) hal 53 
3 Tatik Suryani, Perilaku Konswumen Di Era Internet ,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2013) hal 4 

4 James F, angel,et.al, Perilaku konsumen Jilid I, Jakarta : Binarupa Aksara , 1994, hal 69  
5 Damsar,Pengantar  Sosiologi Ekonomi,(Jakarta: PRENADA MEDIA, 2016) hlm 114 



3 
 

 
  

 

Kebudayaan  adalah milik bersama .dan bisa saja diartikan milik 

public. Ketentuan dalam budaya ini memiliki norma,ide, yang telah 

disepakati bersama. Namun pada dasarnya kebudayaan dan manusia 

tidak bisa dipisahkan karena manusia menghimpun dirinya menjadi 

social budaya. Dan kedua subjek ini merupakan suatu kesinambungan 

yang melekat. Tak ada kebudayaan tanpa adanya manusia. Karna 

kebudayaan lahir dari tingkah moral manusia, begitupun juga tak ada 

manusia tanpa adanya kebudayaan karna pada hakikatnya itu sendiri 

manusia melahirkan, mengembankan,menciptakan suatu kebudayaan. 

Sehingga ketika tingkah laku manusia dalam hal ekonomi juga 

dipengaruhi oleh kebudayaan dari setiap masing-masing pribadi 

manusia itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan wawancara 5 

informan pokok dan 3 informan tambahan dapat diketahui bahwa usaha 

yang dilakukan Bank Thitil dalam melakukan penawaran  secara terus-

menerus dalam jangka waktu yang lama kepada pedagang tradisonal 

membuat  para pedagang tertarik dan menjadikan Bank Thitil sebagai 

salah satu pilihan meminjam uang ketika membutuhkan dana. Tanpa 

disadari hal ini menjadi kebiasaan atau adat yang dilakukan para 

pedagang tradisional Ngemplak yang kemudian menjadi suatu  

kebudayaan bagi mereka. Hal ini juga sama dengan teori yang dikatakan 

oleh Tylor dalam bukunya yakni Primitif Culture 
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Culture or civilazition is that complex which include knowlage, belive, 

art, morals, law, custom, and many other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society.6 

 ( kebudayaan atau peradapan merupakan suatu yang komplek yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian akhlaq, hukum, adat, dan 

banyak kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang 

diperoleh manuasian dan adat). 

Sedangkan Menurut Milton yakni 

Culture is configuration of learned behavior and result of behavior 

whose component elemen and shared of transmitted by the members of 

a particular society7 

( kebudayaan merupakan konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari 

dan hasil tingkah laku yang unsur-unsurnya  digunakan bersama dan 

ditularkan oleh para warga masyarakat. 

 Berdasarkan paparan fakta dan teori diatas bahwa perilaku yang 

dilakukan oleh para pedagang menunjukan suatu kebudayaan. Jika dilihat 

lebih dalam kebudayaan ini merupakan hal dalam hal konsumsi jasa yang 

ditawarkan oleh Bank Thitil. Budaya konsumsi 

 Seperti yang dijelaskan  Yosie Rosanti Dkk dalam bukunya bahwa 

adanya pengruh kebudayaan dalam perilaku konsumen   disana  dijelaskan 

                                                             
6 Tylor, Edwerd Burnet 18871 ,Primitive Culturwe Vol.1& Vol. 2 ,(London: Jhon 

Murai:1920) Hal 23 
7 J martin dkk, Security and Defence In Europa, (Switzerland : Springer, 2020) hal 18 
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bahwa kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian.8  

 Seperti yang dikatakan damsar9 dalam bukunya yang berjudul sosiologi 

ekonomi mengatakan bahwa budaya dan moral mempengaruhi ekonomi 

seseorang sehingga budaya, moral dan menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Contohnya dalam mengkonssumsi 

sesuatu. Dibawah ini merupakan factor yang memepengaruhi seseorang 

dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 

 Berdasarkan paparan diatas menunjukan bahwa faktor pertama yang 

mempengaruhi eksistensi bank thitil yakni budaya dalam konsumsi. 

Didukung  dengan penelitian oleh Dian Pratiwi10 dalam penelitianya yang 

berjudul Ketergantungan Masyarakat kampong Gendingan terhadap Bank 

Plecit dalam pembahasanya eksisnya Bank Thitil juga akibat dari 

ketergantungan masyarakat itu sendiri. Ketergantungtan ini akibat adanya 

konsep habitus dalam fenomena Bank Plecit atau rentenir di Desa 

Gendingan.  

 Proses habitus itu terjadi melalui perhitungan sadar atas seseorang. 

prinsip-prinsip akan digunakan seseorang berdasarkan lingkungan 

sosialnya. Sehingga terkadang tindakan seseorang tidak sepenuhnya 

                                                             
8 Yossie Rossanty dkk, Consumer Behavior In Era Millennial, (Medan: Lembaga 

Penelitian dan penulisan ilmiah Aqli, 2018) hal 43 
9 Damsar,Pengantar  Sosiologi Ekonomi,(Jakarta: PRENADA MEDIA, 2016) hlm 114 
10 Dian Pertiwi, “Ketergantungan Masyarakat kampong Gendingan terhadap Bank 

Plecit”,S. Sos S1,Fakultas sosial dan Humaniora,Universitas IslamSunan Kalijaga, 2017,hlm 1-95 
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rasional. Hal ini membuat tindakan seseorang juga tergantung dengan cita 

rasa dan lingkungan sosial. Sehingga dalam implementasinya pemilihan 

peminjaman uang kepada Bank Plecit ini merupakan suatu hal yang biasa. 

Bank Plecit di kota Gendingan seolah-olah menjadi penopang utama dalam 

menopang ekonomi masyarakat .pilihan tersebut akibat dari lingkungan 

sosial. Faktor habitus ini juga bertahan sudah lama yakni sejak tahun 2007 

dan dijadikan pilihan secara turun-temurun. Kegiatan hutang piutang yang 

terus menurus anatara Bank Plecit dengan masyarakat, hingga terbentuklah 

suatu ikatan yang kelamaan menjadi budaya. 

 Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Adrin dan 

Tyas Danarti11 dimana dalam pembahsanya keberadaan Bank Thitil yang 

jelas adanya dipasar batu namun terdapat situasi dimana ada sikap 

perlindungan dari sebagian masyarakat yang menggunakkan jasa Bank 

Thitil. Dengan cara merahasiakanya keberadaanya. Hal ini merupakan 

wujud sikap prefentive dari masyarakat yakni dengan menutuop segala 

informasi yang berkaitan dengan akses Bank Thitil yang berda diluar 

jaringan mereka. 

 Berdasarkan paparan diatas menunjukan bahwa faktor pertama dalam 

yang mempengaruhi eksistensi Bank Thitil yakni budaya dalam konsumsi. 

 

 

                                                             
11 Ali adrin dkk, “Eksistensi Bank Thitil Dalam kegiatan Pasar Tradisional ( Studi Kasus 

Pasar Batu)”.Journal of Indonesian applied economic, Vol;4  No 1 mei, 2010 hal 58-70 
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2. Kondisi masyarakat  

Kondisi Masyarakat merupakan suatu keadaan dari dalam maupun 

luar dalam masyarakat itu sendiri. Kondisi disini merupakan kondisi 

perokonomian dimana masyarakat dapat dikategorikan menjadi 

masyarakat dengan ekonomi yang cukup, lebih ataupun kurang. Atau 

biasa disebut dengan kelas social kelas social ini bisa dikelompokan 

dsalam beberapa hal diantaranya budaya perekonom,ian ataupun 

kesukaan.namun. Kebutuhan dasar hidup manusia adalah kebutuihan 

yang minimal harus dipenuhi oleh untuk dapat layak hidup menurut ILO 

kebutuhan ini berupa kebutuhan primer  yang berkaitan dengan 

kecukupan kebutuhan pokok bagi setiap warga masyarakat termasuk 

masyarakat paling miskin meliputi kecukupan gizi sandang, rumah, dan 

pendidikan.12 

Berdasarkan penelitian yuang telah dilakukan juga terdapat factor 

kondisi masyarakat yanga mana kondisi disin dapat dilihat daripara 

nasabah yang rata-rata merupakan para pedagang kecil selain itu juga 

dilihat dari jumlah pinjaman yang tidak tercangkup besar yakni dari 

kisaran 200.000 sampai 2 jutaan  

Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang terlah dilakukan oleh 

Regar Elisa dan Idah Zuroh13 bahwa pinjaman yang telah  dilakukan 

                                                             
12  T. Gilatrso, Pengantar Ekonomi Makro, ( Yogyaklarta : KANSIUS,2004 Hal 15-16 
13  Regar Elisa dkk, “Peran bank thithil dalam kehidupan masyarakat ekonomi lemah ( 

penyaluran kredit bank thithil terhadap pedagang sayur di pasar kesamben kabupaten blitar)”, 

Jurnal ilmu ekonomi vol 1 jilid 1 ,2007, hal 1-15 
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oleh para pedagang sayur di Pasar Kesamben hanya sekitar 500.000 

hingga 1,000,000 yang mana uang ini digunakan sebagai modal untuk 

menambah barang daganganya. Karna sebagai pedagang kecil apabila 

terdapat kebutuhan yang mendadak seperti kebutuhan anak sekolah dll 

uang yang seharusnya digunakan untuk membeli barang dagangan 

digunakan untuk keperluan tersebut. 

Terdapat juga kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh  

Dian Pertiwi14 bahwa adanya penyelesaian masalah oleh masyarakat 

menengah kebawah menggukana Bank Plecit. Persamaan penyelasaian 

karna didasarkanatas kesamaan kelas sosial  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Oleh Tini  Hayatutr 

Rohmah15 dalam tesisnya yang mana dalam pembahsanya dikatakan 

bahwa nasabah yang menggunakan jasa Bank Plecit ini yakni para 

pedagang  kecil. 

Dengan demikian maka faktor eksistensi bank thitil di Pasar 

Ngemplak salah satunya yakni kondisi masyarakat dimana ketika para 

pedagang membutuhkan uang dengan jumlah kecil mereka tidak dapat 

dapat meminjam di bank. Bank Thitil hadir dengan system peminjaman 

dana yang dapa di jangkau masyarakat kecil. 

 

                                                             
14 Dian Pertiwi, “Ketergantungan Masyarakat kampong Gendingan terhadap Bank 

Plecit”,S. Sos S1,Fakultas sosial dan Humaniora,Universitas IslamSunan Kalijaga, 2017,hlm 1-95 
15 Tini Hayatur Rohmah.” Praktik Bank plecit di pasar tradisional kecamatan Patikraja 

kabupatenm banyumas”, Magister HES, Program Pasca sarjana, IAIN Purwokerto,2017, hlm 1-120 
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3. Kepercayaan 

Kepercayaan bisa diartikan dalam berbagai hal namun arti kepercayaan 

disini adalah kepercayaan dalam hal mitra bisnis. Menurut Kotler Dan 

Keller  dalam bukunya kepercayaan yakni berupa kesediaan perusahaan 

dengan mintra bisnis. Dimana kepercayaan tergantung oleh beberapa 

faktor yang sifatnya pribadi dan antar organisasi seperti halnya 

kejujuran, kompetensi dan kebaikan hati. 16 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancara  5 

informan pokok dan 3 informasn tambahan menunjukan bahwa adanya 

saling percaya antara pedagang tradisonal dan Bank Thitil hal ini dilihat 

dari  tanpa adanya jaminan ketika bank trhitil meminjamkan uang 

kepada pedagang tradisional di Pasar Ngemplak. Namun tetap ada unsur 

tidak sembaranganan dalam meminjamkan uang. Yang mana dapat 

dlihat Bank Thitil juga mempunyai kriteria dalam memilih nasabah di 

Pasar Ngemplak diantaranya yakni para pedagang yang memiliki kios. 

 Pemilihan calaon nasabah juga telah dilakukaan oleh Adrin17 dalam 

penelitianya yang mana disana dikatakan bahwa untuk menyalurkan 

kredit para pelaku bank thitil ini juga melihat karakter Dari calon 

nasabahnya yang disini merupakan kunci dari layaknya sseorang 

menerima penyaluran dna tersebut. Informasi karakter ini tidak digali 

                                                             
16 Dr, Lili Suryati.Manajemen Pemasaran: Suatu strategi dalam meningkatkan layalitas 

pelanggan,(Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019) hal 28 
17 Ali adrin dkk, “Eksistensi Bank Thitil Dalam kegiatan Pasar Tradisional ( Studi Kasus 

Pasar Batu)”.Journal of Indonesian applied economic, Vol;4  No 1 mei, 2010 hal 68 
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dengan pertanyaan melainkan dengan riwayat peminjaman dari instansi 

penyaluran dana lain. 

Dengan demikian maka faktor eksistensi Bank Thitil di Pasar Ngemplak 

yakni karena sistem kepercayaan anatara pedagang tradisional dan Bank 

Thitil yang sangat kuat. 

4. Pelayanan  

Pelayanan customer umumnya dianggap menjadi sarana bagi 

perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang loyal, 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan 

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan teori diatas yakni dilihat 

dari para pedagang tradisonal pelayanan yang diberikan kepada para 

pedagang tradisonal sangat mudah seperti tanpa adanya 

jaminan,pembayaran fleksibel, orang-orang  ramah dan bisa 

menyusaikan kebutuhan para pedagang dalam hal peminjaman skala 

kecil serta pembayaran yang tidak memberatkan pedagang   dengan 

sistem pembayaran setiap hari. Sesuai dengan teori yang telah dikatakan 

oleh Kotler dan keller 18 kata service atau jasa juga dikenal sebagai 

layanan setiap kinerja atau tindakan yang ditawarkan  satu pihak dan 

pihak lain pada dasarnya tidak mengakibatkan suatu kepemilikan 

                                                             
18 Kotler, P & Keller, K.L.2007.Managemen Pemasaran,Edisi-12,jilid 2.Jakarta:indeks 

Kotler,P.. managemen pemasaran,(Jakarta:erlangga,2009) hal 
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 Menurut Tjiptono kualityas palayanan merupakan keunggulan yang 

diharapakan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan konsumen. Apabila jasa atau pelayanan yang 

diterima dirasa baik atau sesuai yang diharapakan maka kualitas jasa 

tersebut dianggap baik dan memuaskan. Jika jasa atau yang diterima 

melampaui harapan maka itu menjadi pelayanan yang ideal. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tiny Hayatur Rohmah yang dalam bahassanya terdapat kemudahan 

dalam layanan yang diberikan oleh Bank Plecit tidak melalui 

administrasi yang berbelit, -peminjam dana menemui langsung kepada 

para pedagang, tidak adanya huikum yang tertulis dan apabilaq 

twerjadimasalah bisa dioselesaikan dengan system kekeluargaan. 

Hal ini juga sama dengan yang dinyatakan oleh Aldrin dalam 

penelituianya di Pasar Batu yuang mana yang membuat para masyarakat 

teteap menggunakamn jasa ini karna waktu yang digunakan oleh bank 

thitil sangatlah fleksibel yang dimulaidari dini hari. 

Hal ini juga selaras dengan yang dinysatakan oleh dian pertiwi 

bahwa sebenarnya para pedagang menyadari adanya bunga yang tinggi 

yang diberikan oleh bank thitil namun hal tersebut dirasa seimbang oleh 

dengan kemudahan yang diberikan. 

Dengan demikian maka salah satu faktor eksistensi Bank Thitil di 

Pasar Ngemplak yakni berupa pelayanan yang mudah dari Bank Thitil 
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kepada para pedagang tradisonal yang mampu membuat para pedagang 

tadisional bertahan menggunakan jasa Bank Thitil. 

5. Komitmen  

Komitmen adalah suatu sikap yang merupakan niat untuk 

memepertahankan jangka panjang karena hubungan tersebut terasa 

berharga dan memberikan manfaat. Komitmen ini dapat 

menggambarkan orientasi pelanggan dalam hubungan keterkaitan 

emosional. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yakni keliling bisa 

mempertahankan eksistensinya selama bertahun-tahun yakni dapat 

deilihat dari para nasbahnya bertahan untuk meminjamnya untuk jangka 

panjang.halini karena Bank Thitil tidak perlu mensyaratkan kriteria 

alasan tertentu dalam meminjamnya para pedagan hanya tinggal 

menerima apa yang ditawarkan. Selain itu juga adanya hubungan 

emosional antara para pedagang tradisional dengan bank thitil. 

 Menurut Udorn Et al dalam penelitianya komitmen juga berarti 

keterkaitan implisit eksplisit untuk mempertahankan hubungan dengan 

patner transaksi yang mana hal ini berimplikasi pada pentinya 

hubu8ngan dengan patner dan keinginan untuk melanjutkan ke 
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hubungan dimasa mendatang. keterkaitan efektif dan perasaan untuk 

membangun dan memelihara hubungan untuk waktu yang lama.19 

Dengan demikian maka faktor eksistensi Bank Thitil di Pasar 

Ngemplak adanya faktor komitmen yang dilakukan oleh para 

pedangang Pasar Ngemplak untuk menggunakan jasa penyaluran dana 

untuk jangka panjang.  

B. Dampak bank thitil tehadap perekonomian masyarakat kecil. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan wawancara 5 informan 

pokok dan 3 informan tambahan Bank Thitil itu sendiri juga merupakan suatu 

lembaga keuangan yang mana adalah mereka juga sebagai penyalur dana dari 

masyarakat Hal ini juga sesuai dengan 

a. Konsep lembaga keuangan  

Dikutip dari uu dalam bukunya Bustari Yang dimaksud lembaga 

keuangan adalah semua badan yang melalui  kegiatan-kegiatan di bidang 

keuangan menarik dari masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat.20 

Lembaga keuangan (Financial Instituision) adalah suatu perusahan 

yang usahanya bergerak di bidang keuangan. Maksutnya yakni kegiatan yang 

                                                             
19 Gusti Putu Evan Berta Manuel dkk, “Pengaruh Kepuasan Kerja, KomitmenAfektif, 

Komitmen Kalkulatif, dan Komitmen Normatif Terhadap Turnover Intention DI Ayodya Resort 

Bali” E-Jurnal Managemen Unud, Vol.4 No.8, 2015: ISSN: 2302-8912, Hal 2243-2268 
20 Prof. Dr. Bustari Muhtar dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.Jakarta: Kencana 

,2016 hal24 
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dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan keuangan . apakah 

penghimpunan dana atau jasa-jasa keuangan lainya.21 

Menurut SK Meunkeu RI No 792 tahun 1990 lembaga keuangan 

adalah suatu badan yangb mana keguiatanya di bidang keyuangan  

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama 

guna membiayai investasi perusahaan 22 

Walaupun Bank Thitil ini sesuai seperti lembaga keuangan . selain 

itu mereka juga mengaku sebagai koperasi. Namun berdasarkan 

implikasinya tidak sesuai dengan konsep koperasi dan tugas koperasi itu 

sendiri karna bunga yang diberikan sangatlah besar yakni 20% yang mana 

hal ini lebuih tinggi yang dibnerikan oleh bank seperti umum lainya.  

Hal ini juga tidak sesuai prinsip koperasi yang dikatakan oleh Hatta 

Konsep koperasi Menurut Mohammad Hatta perekonomian sebagai usaha 

dengan berdasaskan atas kekeluargaan adalah koperasi. karena koperasilah 

yang menyatakan kerjasama antara  mereka yang berusaha sebagai suatu 

keluarga. Disini tak ada pertengtangan antara majikan dan buruh antara 

pemimpin dan pekerja. 23 

Dampak perekonomian Bank Thitil terhadap pereekonomian para 

pedagang tradisional Pasar Ngemplak  berdampak positif karena dengan 

                                                             
21 Dr. Mardani Aspek Hokum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta kencana. 

Ed 1. Cet 2 2017 hal1 
22 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: kencana ed 1 Cet 2, 

2010 hal 27-28 
23 Y. Harsoyo, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan,(Yogyakarta : PUSTAKA 

WIDYATAMA, 2016) Hal 9 -15 
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meminjam Bank Thitil ini para pedagang cepat dalam memutarkan modal 

sehingga cepat juga dalam mendapat pendapatan selain itu modal yang 

digunakan bisa bertambah tanpa mengurangi modal utama. Dengan jasa ini 

pedagang tradisional banyak mendapat keuntungan seperti dalam hal 

memperbaiki rumah, membeli tanah , membeli sapi.Walaupun bunga yang 

harus di bayar yaknio 20% namun itu sebanding dengan apa yang mereka 

dapat. 

Hal ini sesuai dengan teori akuntasi oleh Theodurus M Tuannakotya 

jika dilihat daroi segi pendapatan  menyatakan bahawa suatu pendapatan atau 

revenue merupakan suatu hasil dari suatu perusahaan.  Theorodus juga 

menyebutkan bahwa pendapatan juga merupakan darah daging dari suatu 

perusahaan sehingga sulit untuk dijelaskan dalam akuntansi karna mengingat 

betapa penting pendapatan bagi perusahaan. Namun pada dasarnya 

pendapatan adalah kenaikan laba yang diperoleh dari penciptaan barang atau 

jasa dalam kurun waktu tertentu. Dan umumnya laba dinyatakan dalam 

moneter.24  

Pendapatan menurut Sadono Sukirno yakni pendapatan yang 

diterima oleh dan diberikan oloeh subjek ekonomi berdasarkan prestasinya 

yang berupa hasil dari profesinya atau hasil penjualan barang atau jasa. Yang 

man pensdapatan tersebut ditentuukan oleh pekerjaaanya.25 

                                                             
24 Theodorus M Tuonaku.Teori Akuntansi.(Jakarta : fakultas ekonomi universitas Indonesia 

, 2000)hal 152 
25 Sadono Sujkirno,Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta:PT RajaGrafindo 

Petrsada,2006) hal 46 
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b. Konsep Modal  

Modal adalah Modal dalam kamus besar bahasa indonesia 

didefinisikan sebagai uang pokok atau uang induk yang dipakai untuk 

berniaga dan lain sebagainya. Definisi ini memperkuat teori lama bahwa 

modal itu dapat diartikan sebagai modal yang berbentuk uang dan 

merupakan salah satu faktor produksi selain manusia, mesin. Dan material. 

Besar kecilnya modal tergantung dengan jenis usaha yang dijalankan. jenis 

sumber modal diantaranya yakni: 

 Modal dari uang sendiri merupakan modal yang seperti dari biaya 

sendiri biasanya berupa tabungan, hadiah dari orang lain dan lain-

lain. Istilah tabungan merupakan dana yang disisihkan dari setiap 

perolehan uang jadi sifat tabungan ini dikumpulkan dalam waktu 

berkala.  

Modal Pinjaman 

Modal dari orang lain yang mana nantinya seseorang wajib 

mengantinya. Modal dari pinjaman memiliki beberapa 

keuntungan salah satunya yakni laba yang didapat jauh lebih 

besar karena ada modal yang lebih besar sedangkan risiko yang 

harus ditanggung adalah seseorang mempunyai kewajiban untuk 

membayar pinjaman tersebut. 

Dalam keterkaitanya ada juga modal yang bersifat sosial atau bisa 

disebut social capital  
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Modal sosial sendiri merupakan kemampuan yang timbul 

dari kepercayaan suatu kelompok atau komuitas. Dimana 

didalamya terdapat norma manusia, perilaku manusia, hubungan 

social dan kepercayaan sehingga dapat disimpulkan bahwa modal 

sosisial adalah seperangkat system yang dianut bersama dalam 

hubungan social yang mana didalamnya terdapat kepercayaan 

dan tanggung jawab social. berdasarkan kepercayaan.Ada juga 

modal yang bersifat Islami  

Hasil penelitian menyatakan adanya bunga 20% dalam 

peminjaman  hal ini tidak sesuai dengan modal Islami karna 

bunga dalam Islam adalah riba. 

Menurut Modal Islami yakni barang yang dihasilkan dari 

manusia bisa berupa yang alam ataupun yang disciptakan 

manussia. Dalam hal ini terdapat dua pembagian yakni berupa 

fisik seperti mobil, motor segalanya yang bersifat bergererak. 

Namun yang membedakan yakni segala sesuatu dari apa yang 

dijadikan modal, sitem modalnya harus sesuai dengan prinsip 

syariah. Yang terutama yakni terhindar dari riba karena 

permodalan adalah cikal bakal kehidupan kita sehari-hari. Dari 

mulai pekerjaan kita hingga ke makanan, apabila modal yang 

digunakan merupakan barang riba yang hukumnya haram 

tentunya pekerjaan dan makan yang dimakan pun juga 
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merupakan barang haram. Dalam quran dan hadis pun dalam 

Islam juga melarangya.26 

Menurut Dr. Umer Capra dalam bukunya system moneter 

Islam  larangan riba muncul empat kali penurunan wahyu salah 

satunya yakni terdapat dalam surat  Al-Baqarah ayat 275-281 

yang menjelaskan mengutuk keras mereka yang mengambil riba 

menegaskan yang jelas antara perniagaan dan riba dan menuntut 

kaum muslimin agar menghapus seluruh utang piutang yang 

mengandung riba, menyerukan agar mereka mengambil 

pokoknya saja , dan mengiklaskan kepada peminjam yang 

mengalami kesulitan27 

Dengan demikian berdasarkan paparan diaatas bahwa 

Bank Thitil bukanlah suatu koperasi karna system didalamnya 

tidak sesuai dengan tugas dari koperasi dan Pengaruh Keberadaan 

Bank Thitil terhadap Keberlangsungan perekonomian pedagang 

tradisional di Pasar Ngemplak Tulungagung adalah ada manfaat 

bagi para pedagang yang sedang mendesak membutuhkan kan 

uang serta pelayanan yang fleksibel. Tapi ini juga berpengaruh 

buruk dengan bunga yang dibebankan terlalu besar yakni 20%. 

Selain itu modal pinjaman yang para pedagang tradisonal tidak 

sesuai dengan modal secara Islami karna adanya penambahan 

                                                             
26 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis Edisi pertama, (Jakarta: 

KENCANA, 2018) Hal 9 
27 Dr. Moh Capra , Sistem Moneter Islam, ( Jakarta :ANGGOTA IKAPI, 2000) hal 21 
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uang pokok yang berlipat yangni 20% bunganya. Karena pada 

dasarnya bunga itu riba menurut Syariat Islam.  


