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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan formal salah satu pelaku ekonomi di indonesia telah 

mebuktikan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain 

menghimpun dana dari nasabah lembaga keuangan formal juga menyalurkan 

dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan 

produksinya dalam bentuk kredit. (Noer Soetrisno dalam Actini 2012) Namun 

seperti lembaga keuangan lainya nasabah yang mengajukan kredit harus 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan formal 

seperti prosedur permohonan kredit, prosedur penelitian pinjaman dan prosedur 

pencairan kredit. 

Dengan melihat prosedur-prosedur tersebut bisa dipastiakan pengajuan 

kredit di lembaga keuangan formal membutuhkan waktu yang lama, sedangkan 

masyarakat pada saat ini menginginkan segala sesuatu yang cepat. Hal inilah 

yang memberikan peluang lembaga keuangan non formal atau Bank Thitil 

dalam berwirausaha. Keberadaan Bank Thitil atau yang biasanya dikenal 

dengan sebutan lintah darat, memang sudah sangat banyak dan tentu sudah 

bukan hal yang asing lagi di kalangan masyarakat dan biasanya beroperasi di 

pasar-pasar tradisional di Jawa termasuk di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar. 

Meski Bank Thitil bersifat informal, namun keberadaannya sudah 

menjadi fenomena ekonomi-sosial bagi masyarakat kecil terutama bagi 

kalangan pedagang di pasar kesamben. Menurut Nugroho dalam Ariyanto 

(2005) definisi dari Bank Thitil  yaitu orang yang menawarkan kredit mikro 
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jangka pendek tanpa jaminan dengan bunga cukup tinggi sekitar 10%-30% per 

periode pinjaman dan biasanya berupa kredit harian. Bank Thitil juga berusaha 

menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan 

interpersonal maupun sosial-kultural. 

Secara rasional manusia akan memilih sumber daya yang efisien Suyoto 

dalam Kartika dan Wardani (2015). Hal tersebut dinyatakan juga oleh Damsar 

dalam Kartika dan Wardani (2015) bahwa dalam persoalan ekonomi, manusia 

mempunyai kecenderungan “mengeluarkan biaya serendah mungkin untuk 

mendapakan keuntungan yang sebesar-besarnya.” Dalam konteks pinjam 

meminjam dana, secara rasional semestinya peminjam (debitur) lebih memilih 

pinjaman yang berbiaya rendah. 

Namun pada kenyataanya, para pedagang di pasar tradisional masih 

banyak yang menjadi nasabah kreditur Bank Thitil, meskipun terdapat lembaga 

keuangan formal yang memberikan pinjaman dengan biaya (bunga) yang lebih 

rendah. Terlebih di sekitar Pasar Kesamben terdapat banyak lembaga keuangan 

formal baik berbentuk Bank, Koperasi, dan Pegadaian. Situasi tersebut 

menggambarkan bahwa di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar terdapat dualisme 

finansial, antara Bank Thitil sebagai lembaga keuangan informal dan lembaga 

keuangan formal antara lain koperasi, bank formal, dan pegadaian (Kartikawati 

dan Wardani 2015). 

Sulitnya memperoleh kredit dari lembaga formal karena ketiadaan 

jaminan merupakan kendala utama yang dihadapi pedagang dalam 

mengembangkan usahanya sehingga mereka terpaksa memakai jasa kredit dari 
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Bank Thitil dengan suku bunga yang sangat tinggi kisaran 10% sampai dengan 

30%. Seperti yang di kemukakan oleh Murwaji dalam Kartika dan Wardani 

(2015) kelemahan bagi usaha kecil dan mikro sehubungan dengan the five C of 

credit analysis adalah menyangkut agunan atau jaminan (collateral). 

Mayoritas usaha mikro termasuk pedagang informal tidak memiliki 

jaminan, sehingga untuk mengajukan permohonan kredit kepada lembaga 

formal tentu akan sulit bahkan permohonan kreditnya ditolak karena tidak di 

anggap memenuhi syarat pemberian kredit. Sementara itu dari pihak 

pemerintah sudah mengupayakan memberikan solusi dengan didirikanya 

lembaga perkreditan seperti, Koperasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

diberikan oleh Bank Formal untuk menolong masyarakat ekonomi lemah akan 

tetapi sepertinya masyarakat khususnya pedagang sayur di pasar Kesamben 

Kabupaten Blitar kurang antusias. 

Melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan uang, yang membuat 

mereka terkadang berfikiran pendek untuk mendapatkan kredit dengan cepat 

tanpa jaminan. Bertitik tolak pada masalah yang di hadapi oleh masyarakat 

khususnya pedagang sayur sektor informal di pasar Kesamben Kabupaten 

Blitar dalam kebutuhan akan modal dan maraknya praktek yang di lakukan 

oleh Bank Thitil dalam penyaluran kredit, maka peneliti menyusun penelitian 

dengan judul “Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi 

Lemah (studi kasus penyaluran kredit oleh Bank Thitil terhadap pedagang 

sayur  di Pasar Kesamben)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana profil Bank Thitil di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar ? 

2. Mengapa pedagang di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar menggunakan 

Bank Thitil dalam memenuhi kebutuhannya ? 

3. Apakah Bank Thitil mampu meningkatkan taraf  hidup pedagang di Pasar 

Kesamben Kabupaten Blitar ? 

C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah mekanisme kredit Bank 

Thitil dalam pemberian kredit kepada pedagang sayur baik untuk pemenuhan 

modal kerja maupun kebutuhan sehari-hari 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah: 

1. Mendeskripsikan profil Bank Thitil di pasar Kesamben Kabupaten Blitar. 

2. Mendeskripsikan alasan pedagang di pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

menggunakan Bank Thitil dalam memenuhi kebutuhannya. 

3. Menguji apakah Bank Thitil mampu meningkatkan taraf hidup pedagang 

sayur di pasar Kesamben Kabupaten Blitar. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 

dinas koperasi dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan 

peningkatan taraf hidup masyarakat yang bermata pencaharian sebagai 

pedagang di pasar atau golongan masyarakat ekonomi lemah. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana kajian lebih lanjut 

terkait dengan konsep peningkatan taraf hidup masyarakat golongan 

ekonomi lemah. 




