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BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Bank Plecit

Bank plecit merupakan koperasi simpan pinjam yang memberikan

tingkat bunga kredit secara komparatif tinggi yaitu 20% per angsuran

pembayaran untuk masing-masing paket kredit, akan tetapi tidak semua

koperasi simpan pinjam dapat dikatakan bank plecit, hanya koperasi yang

mengenakan bunga 20% per angsuran pembayaran saja yang disebut

sebagai bank plecit. Oleh karena itu, koperasi yang menggunakan bunga

tinggi dalam meminjamkan uang akan dikenal sebagai bank plecit,

sedangkan pemerintah menyebutnya sebagai “bank gelap”. Kata Plecit

diambil dari bahasa Jawa yang menunjuk pada rentenir yang selalu

mendesak atau menekan nasabah-nasabahnya untuk memperoleh

keuntungan. Bank plecit sejumlah pekerja lapangan yang pekerjaannya

mencari nasabah baru, menawarkan uang untuk dihutangkan, dan

menawarkan kredit pada nasabah lama. Tingkat bunga kredit yang

ditawarkan oleh bank plecit secara komparatif tinggi yaitu 20% untuk

masing-masing paket kredit (Nugroho, 2001: 84).

Pada dasarnya cara kerja bank plecit tidak jauh beda dengan

seorang rentenir, hanya saja bank plecit lebih terstruktur layaknya bank-



16

bank pemerintah. Fungsi dari struktur bank plecit ialah melembagakan

uang yang didapat dari para konsumen untuk dijadikan modal kredit dan

sebagainya, sehingga apabila kekurangan modal tidak melibatkan pihak

luar. Tabungan yang didapat dari nasabah tidak berasal dari tabungan

yang semestinya, namun tabungan itu berasal dari potongan hutang yang

mereka berlakukan kepada tiap nasabah. Kredit yang ditawarkan seperti

harian, mingguan, dan pasaran.

2. Teori Modal Sosial

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai modal

sosial, diantaranya adalah Pierre Bourdieu, James Coleman dan Robert D

Putnam. Bourdieu mendefinisikan modal sosial adalah jumlah

sumberdaya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu

atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan

timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak

terinstitusionalisasikan (Field, 2011: 23).

Menurut Coleman, modal sosial didefinisikan sebagai sumber yang

bermanfaat bagi aktor melalui hubungan sosialnya, dalam hal ini

mencakup berbagai entitas yaitu secara keseluruhan terdiri dari beberapa

aspek struktur sosial dan kesemuanya tersebut memfasilitasi tindakan

tertentu para aktor atau aktor yang bekerja sama dalam struktur tersebut

(Field, 2010: 37).
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Menurut Putnam, modal sosial adalah “features of social

organization such as networks, norms, and social trust that facilitate

coordination and cooperation for mutual benefit” (Putnam, 1995:2).

Modal sosial merupakan fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma-

norma dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan

kerjasama untuk saling menguntungkan.

Penelitian ini menggunakan seperti jaringan, norma-norma dan

kepercayaan sosial untuk menganalisis modal sosial yang dimiliki bank

plecit sehingga mampu menarik minat nasabah untuk meminjam.

a. Kepercayaan (Trust)

Fukuyama (2002: 36) mengatakan unsur utama dan terpenting

dari modal sosial adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan yaitu

norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan yang bisa

dibagi-bagi antara kelompok-kelompok masyarakat terbatas dengan

lainnya dalam masyarakat yang sama (Fukuyama, 2002: 24).

Kepercayaan merupakan sebuah harapan yang tumbuh di

dalam masyarakat, organisasi, dan perusahaan yang ditujukan dengan

perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang

dianut secara bersama demi kepentingan anggota didalamnya

(Fukuyama, 2002: 36). Fukuyama (2002: 72) mengatakan bahwa
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kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-

norma sosial yang kooperatif yang memunculkan social capital.

Bagi bank plecit kepercayaan merupakan salah satu aspek yang

harus dibangun, karena ini menyangkut internal bank plecit serta cara

menarik nasabah dan mempertahankan nasabah. Kepercayaan yang

timbul dalam intern bank plecit dimulai dari perilaku yang teratur,

jujur, dan kooperatif. Berdasarkan norma-norma umum bersama,

kepercayaan mampu menjadi alat perekat bagi awetnya kerjasama

bank plecit dengan nasabah. Kepercayaan diibaratkan sebagai suatu

pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi dan

perusahaan menjadi lebih efisien (Fukuyama, 2002: 22).

b. Jejaring (Networks)

Pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dapat

didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang khas diantara

sejumlah orang dengan sifat tambahan yang ciri-ciri dari hubungan ini

digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari

individu-individu yang terlibat (Damsar, 1997: 43-44).

Menurut Van Zanden dan Ruddy Agusyanto (Dikutip dari

Agusyanto, 2007: 14), hubungan sosial yang terjadi merupakan

interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen)

yang akhirnya diantara mereka terkait satu sama lain dengan atau
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tanpa seperangkat harapan yang relatif stabil. Berdasarkan hal

tersebut, hubungan sosial dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah

merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara satu

orang dengan orang lain melalui jalur atau saluran yang bisa dialirkan

sesuatu, misalnya barang, jasa, atau informasi.

Dalam konsep jaringan sosial, Granoveter membedakan antara

ikatan kuat dan ikatan lemah (Dikutip dari Ritzer dan Goodman, 2007:

383-384). Ikatan kuat misalnya hubungan seseorang dengan teman

karibnya, ikatan lemah misalnya hubungan antara seseorang dengan

kenalannya. Ikatan lemah bisa menjadi sangat penting, seorang

individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam

sebuah kelompok, sedangkan yang ikatannya sangat kuat akan

kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain

ataupun masyarakat luas.

Kegiatan ekonomi bank plecit membutuhkan jaringan yang

kuat. Hal ini dikarenakan bank plecit mempekerjakan karyawan untuk

mengedarkan uang sebagai pinjaman kepada nasabah lama maupun

nasabah baru (Nugroho, 2001: 84). Jaringan kuat akan mampu

memperluas kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi
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c. Norma (Norms)

Sosiolog pada umumnya jauh lebih baik dalam

menggambarkan norma-norma sosial daripada dengan menjelaskan

alasan norma-norma sosial itu muncul dengan cara demikian

(Fukuyama, 2002: 241-243). Norma biasanya terbangun dan tumbuh

untuk memperkuat masyarakat dan anggota-anggotanya itu sendiri.

Norma sosial dapat terbangun dalam perekonomian dan kemudian

norma ini menjadi sebuah modal sosial yang secara tidak disadari ada.

Menurut Soerjono Soekanto (1990: 220), norma terbentuk

secara tidak sengaja tetapi lama-kelamaan norma tersebut dibuat

secara sadar. Bank plecit sebagai lembaga perekonomian secara logika

tentu mempunyai aturan yang mengatur kinerja karyawan dalam

mencari karyawan. Hal tersebut memungkinkan mendorong

peningkatan jaringan kerja dan kepercayaan yang ada.

B. Penelitian yang Relevan

1 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

ditulis oleh Yogo Mukti Wibowo dari Program Studi Pendidikan

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012.

Judul penelitiannya adalah Modal Sosial Pada Komunitas Motor di

Yogyakarta (Studi pada Jogja Automotive Community Yogyakarta).

Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk
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mengkaji kerjasama komunitas motor yang memunculkan jaringan sosial

serta mempengaruhi hubungan dalam komunitas motor di Kota

Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menggambarkan kerjasama yang

memunculkan modal sosial serta jaringan sosial komunitas motor JAC

Yogyakarta yang dibangun melalui norma tertulis dan norma lisan serta

kepercayaan yang terbentuk atas loyalitas angggota .

Persamaan yang terdapat pada penelitian Wibowo (2012) dan

peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai peran modal sosial.

Perbedaan  penelitian Wibowo (2012) dengan penelitian yang dilakukan

peneliti adalah objek yang diteliti, jika dalam penelitian Wibowo yang

dikaji adalah beberapa komunitas motor yang terdaftar sebagai anggota

dari paguyuban komunitas motor Yogyakarta yaitu JAC (Jogja

Automotive Community), kemudian dalam bahasan ini yang menjadi objek

adalah pelaku bank plecit yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Perbedaan lainnya adalah jika dalam penelitian saudara Wibowo ini

adalah mengkaji modal sosial tentang kerjasama antar komunitas motor

yang memunculkan jaringan sosial dan modal sosial yang mempengaruhi

hubungan dalam komunitas motor di Kota Yogyakarta, dalam bahasan

peneliti yang diteliti adalah modal sosial yang dimiliki oleh pelaku bank

plecit di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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2 Penelitian relevan selanjutnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang

ditulis oleh Lailatul Khusna dari Program Studi Pendidikan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun

2010. Judul dari penelitian yang dibuat oleh Lailatul Khusna adalah

Interaksi Sosial Bank plecit Dengan Pedagang Dalam Kehidupan Sosial

Ekonomi (Studi Di Pasar Wage Adiwinangoen, Kecamatan Ngadirejo,

Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah). Penelitian yang

dilakukan di Di Pasar Wage Adiwinangoen, Kecamatan Ngadirejo,

Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk

mengkaji interaksi sosial yang terjadi antara komunitas pedagang dengan

bank plecit dalam kehidupan sosial ekonomi serta untuk mengetahui peran

bank plecit terhadap pedagang pasar Wage Adiwinangoen Ngadirejo.

Hasil penelitian tersebut, Lailatul Khusna menggambarkan interaksi sosial

yang terjadi antara pedagang dengan bank plecit di pasar Wage

Adiwinangoen Ngadirejo hingga saat ini masih sangat intensif karena

tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Bank Perkreditan Rakyat

yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat mengeliminasi bank plecit.

Interaksi sosial yang terjadi antara bank plecit dengan pedagang bersifat

asosiatif dan disasosiatif.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian saudara Lailatul Khusna

dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai bank plecit.
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Perbedaan  penelitian yang ditulis saudara Lailatul Khusna dengan

penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian saudara Lailatul

Khusna mengkaji interaksi sosial yang terjadi antara komunitas pedagang

dengan bank plecit dalam kehidupan sosial ekonomi pedagang dan untuk

melihat serta mengetahui peran bank plecit bagi pedagang pasar Wage

Adiwinangoen Ngadirejo, sedangkan bahasan dalam penelitian ini adalah

modal sosial yang dimiliki oleh pelaku bank plecit di Kabupaten

Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kerangka Pikir

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup harus mampu

mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan masa kini maupun kebutuhan

masa datang. Kebutuhan masa kini lebih cenderung kepada pemenuhan

kebutuhan primer sedangkan kebutuhan masa mendatang bisa mengarah

kepada pemenuhan modal usaha. Masyarakat yang tidak memiliki simpanan

pribadi akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak

sehingga jalan yang mereka tempuh adalah dengan cara mengajukan

pinjaman/kredit kepada lembaga keuangan formal maupun informal.

Bank sebagai salah satu lembaga formal yang berkaitan langsung

dengan kegiatan perekonomian rakyat turut memberikan kredit kepada

nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah. Dalam

pelaksananya bank formal ternyata belum bisa dinikmati masyarakat golongan
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menengah ke bawah karena persyaratan yang rumit dan adanya agunan dalam

peminjaman. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kelas menengah ke

bawah jarang meminjam uang ke bank.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah lebih

memilih untuk meminjam uang kepada lembaga informal. Salah bentuk

lembaga keuangan informal adalah bank plecit. Bank plecit sebagai salah satu

lembaga informal tetap eksis karena memiliki modal sosial. Modal sosial yang

dimiliki oleh bank plecit untuk menarik nasabah ada 3 aspek yaitu jaringan

sosial, norma-norma, dan kepercayaan.

Bagan 1. Kerangka Pikir

BANK PLECIT

MODAL SOSIAL

JARINGAN KEPERCAYAAN NORMA

MASYARAKAT


