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SARI 

Paramitasari, Diana. 2016. Relasi Sosial Ekonomi Pedagang dengan Mbatak 

dalam Sistem Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus di Pasar Jatisrono, Kecamatan 

Jatisrono, Kabupaten Wonogiri). Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Hartati Sulistyo 

Rini, S.Sos, MA dan Drs.Adang Syamsudin Sulaha, M.Si. 139 halaman. 

Kata kunci: mbatak, pedagang, relasi sosial ekonomi.  
 

Penelitian ini membahas mengenai relasi sosial ekonomi antara pedagang 

dengan Mbatak di Pasar Jatisrono. Mbatak merupakan pemberi kredit uang 

pendatang, sasaran nasabahnya adalah pedagang Jawa. Di dalam relasi tersebut 

mencakup adanya penyebab pedagang menggunakan jasa Mbatak, dan bentuk 

relasi sosial ekonomi antara pedagang dengan Mbatak. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui (1) penyebab pedagang di Pasar Jatisrono menggunakan jasa Mbatak 

(2) bentuk relasi sosial ekonomi antara pedagang di Pasar Jatisrono dan Mbatak 

sebagai pemberi kredit uang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Lokasi penelitian di Pasar Jatisrono, karena banyak ditemukan relasi sosial 

ekonomi antara pedagang dengan Mbatak. Informan dalam penelitian ini yaitu 

pedagang dan Mbatak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data 

yang digunakan adalah triangulasi data, yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis 

data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional 

dari Friedman dan Hechter. Didukung pula dengan konsep keterlekatan dari 

Granovetter. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pedagang menggunakan 

jasa Mbatak, sebagian besar disebabkan karena banyaknya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi membayar listrik, membayar biaya anak 

sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membayar angsuran 

hutang di bank seperti bank resmi dan bank plecit. Selain itu juga digunakan 

untuk mendatangi acara hajatan ketika musim hajatan. Relasi sosial ekonomi 

antara pedagang dengan Mbatak dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama 

membutuhkan. Mbatak membutuhkan pedagang untuk menjadi nasabahnya 

karena menjadi pemberi kredit uang merupakan pekerjaan utama, sedangkan 

pedagang membutuhkan Mbatak, karena mereka merupakan pemberi kredit uang 

yang memberikan pinjaman tanpa jaminan, dan hanya bermodalkan kepercayaan. 

Relasi yang mereka jalin tidak selalu baik, karena ada beberapa pedagang yang 

tidak menjaga kepercayaan Mbatak dengan terlambat mengangsur bahkan kabur 

tanpa membayar hutang. Pedagang yang menjalin relasi dengan baik, relasi tidak 

hanya sebatas dalam hal ekonomi, namun mengarah pada relasi sosial. 

Saran untuk pedagang di Pasar Jatisrono sebaiknya mempertimbangkan 

pengambilan kredit dengan menyesuaikan pendapatan mereka. Mbatak di Pasar 

Jatisrono seharusnya lebih selektif dalam memilih pedagang untuk menjadi 

nasabahnya dan menurunkan suku bunga agar tidak memberatkan pedagang. 
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Abstract 

 

This study discusses the socio-economic relations between traders with Mbatak as 

a lender of money immigrants in the Jatisrono market. Target customers are 

traders Java. Problems that be assessed include cause traders to use the Mbatak 

services, and social economic forms of relationships between merchants with 

Mbatak. This study used a qualitative method with case study approach. Market 

research sites in Jatisrono because many found socio-economic relations between 

traders with Mbatak. The theory used in this research is the rational choice theory 

and embeddedness concepts. The results showed that cause of traders use the 

services Mbatak, because many needs to be met. These needs include paying 

electricity, pay for school children, meet their daily needs, even to pay 

installments on bank loans as the official bank and plecit bank. It’s also used to 

come the celebration event. Socio-economic relations between traders with 

Mbatak in this study both are equally in need. Relationships they intertwine is not 

always good, because there are some traders who do not maintain the trust 

Mbatak with overdue installments blurred even does not pay the debt. For those 

who establish a good relationship with, relations are not merely in economic 

terms, but leads to social relations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan daerah tempat tinggal yang wilayahnya tidak terlalu luas, 

dan biasanya dihuni oleh sekelompok masyarakat dari penduduk setempat. Oleh 

karena itu, ciri utama yang terlekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat 

tinggal, tanah asal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil 

(Jamaludin, 2015: 4). Masyarakat desa tinggal bersama-sama dalam waktu yang 

lama, sehingga menciptakan rasa solidaritas sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, 

bukan hal yang baru jika desa terkenal dengan karakteristiknya yang homogen 

dan hubungannya lebih bersifat awet. 

Karakteristik desa tersebut membawa masyarakat ke dalam hubungan 

yang dekat dan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Masyarakat desa juga 

mengutamakan gotong royong, bahkan lebih mementingkan kegiatan sosialnya 

dari pada kegiatan lain termasuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan masalah 

ekonomi, salah satu karakteristik desa yang paling menonjol adalah pola mata 

pencaharian masyarakat desa. Pola mata pencaharian masyarakat desa sudah 

beranekaragam, sehingga memunculkan berbagai pusat kegiatan ekonomi di 

pedesaan. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat pedesaan masih di dominasi 

oleh kegiatan ekonomi sektor agraris, dengan kata lain masih banyak masyarakat 

desa yang menjadi petani. Hal ini di karenakan pertanian adalah mata pencaharian 

pokok dari sebagian besar penduduk perdesaan (Jamaludin, 2015: 192). 
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Masyarakat desa menjadikan lahan pertanian sebagai pusat kegiatan 

ekonomi, karena di lahan tersebut petani mengolah lahan untuk memproduksi 

berbagai macam hasil pertanian. Petani desa tentu tidak hanya berhenti pada 

mengolah lahan saja, karena petani juga harus menukarkan produk yang 

dihasilkan untuk dijadikan uang. Oleh sebab itu, petani membutuhkan pusat 

kegiatan ekonomi lain salah satunya yaitu pasar. Keberadaan pasar membawa 

peran penting untuk menunjang perekonomian masyarakat desa, karena di tempat 

tersebut masyarakat desa dapat berinteraksi dengan orang-orang yang akan 

membeli hasil pertaniannya. Hal tersebut didukung dengan pendapat Malano 

(2011: 13) bahwa pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, 

peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. 

Pasar menjadi sedemikian penting di dalam sistem ekonomi masyarakat 

desa, dengan adanya pasar di desa mereka dapat menambah aktivitas ekonomi. 

Aktivitas tersebut bisa terjadi karena di sisi lain, petani yang mengolah lahan juga 

membutuhkan tempat untuk memasarkan hasil panennya. Hal itu menyebabkan 

terciptanya aktivitas ekonomi baru di mana ada masyarakat yang menjadi petani 

dan ada pula yang menjadi pedagang. Pedagang dalam sistem ekonomi pasar 

terdiri dari berbagai macam jenis, bukan hanya menjadi pedagang yang menjual 

hasil panen. Akan tetapi, banyak pedagang yang mencoba mengolah hasil panen 

tersebut antara lain pedagang makanan seperti pedagang nasi, dan jajanan pasar 

tradisional.  

Pedagang makanan cenderung lebih mendominasi pasar, namun pasar juga 

memberi ruang kepada pedagang yang ingin menjual kebutuhan sandang, atau 
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kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga berbagai jenis barang dapat kita 

peroleh di pasar. Masyarakat pedesaan hampir semuanya dapat terlibat dalam 

sistem pasar, baik yang bekerja sebagai pedagang, atau sebagai pembeli saja. 

Beberapa pihak lain bahkan ada yang memanfaatkan pasar untuk mengambil 

keuntungan. Pihak lain tersebut bukan menjadi pedagang, tapi bukan pula sebagai 

pembeli, pihak tersebut adalah pemberi jasa kredit uang. Masyarakat sebagian 

besar menyebutnya rentenir.  

Rentenir yang ada di masyarakat sangat bervariasi, ada yang 

mengatasnamakan koperasi, ada pula yang dinamakan bank thithil, atau bank 

plecit. Rentenir tersebut berasal dari masyarakat daerah setempat. Sasaran 

nasabahnya juga berbeda-beda, karena masing-masing rentenir memiliki 

ketentuan sendiri untuk calon nasabahnya. Rentenir terkenal di masyarakat 

sebagai pemberi kredit uang yang menawarkan bunga relatif tinggi. 

Pemberi kredit uang pada lembaga formal juga banyak yang beroperasi di 

masyarakat, seperti halnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui adanya bank-

bank di setiap daerah, yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan 

uang tunai rakyat. Akan tetapi, pada kenyataannya rentenir sebagai pemberi kredit 

uang informal tetap lebih mudah berkembang dan banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat khususnya pedagang. Hal ini berarti bahwa kredit yang ditawarkan 

oleh bank-bank resmi telah gagal mencapai akses terhadap sektor tradisional 

(Nugroho, 2001: 36). 

Rentenir yang beroperasi bukan hanya penduduk jawa asli, ada pula yang 

merupakan masyarakat pendatang. Rentenir pendatang tersebut berasal dari luar 
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Jawa, salah satunya berasal dari Sumatera yaitu masyarakat Batak. Orang Batak 

datang ke Jawa untuk bekerja sebagai pemberi kredit uang, masyarakat biasa 

menyebutnya sebagai Mbatak. Sasaran Mbatak biasanya adalah pedagang-

pedagang di pasar, sehingga Mbatak sering beroperasi di pasar, salah satunya 

yaitu di Pasar Jatisrono. Mbatak tidak hanya ada di Pasar Jatisrono, Kabupaten 

Wonogiri, namun tersebar di berbagai wilayah antara lain di daerah Demak dan 

Brebes juga terdapat Mbatak.  

Mbatak sebagai masyarakat pendatang tentu saja memiliki perbedaan 

budaya dengan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa terkenal dengan budayanya 

yang menjunjung tinggi tata krama, dan ewuh pekewuh. Hal tersebut tentu berbeda 

dengan masyarakat Batak yang cenderung keras. Masyarakat memandang bahwa 

perempuan Batak ini mempunyai sifat yang keras dan suara yang keras yang 

terkadang orang melihatnya berpandangan mereka itu pemarah, sombong, dan 

nada bicara keras (Christina, 2010: 48). Adanya perbedaan tersebut, membuat 

Mbatak sebagai masyarakat pendatang di Pulau Jawa, semestinya mampu untuk 

beradaptasi dan berinteraksi dengan para pedagang di Jawa.  

Relasi sosial ekonomi dalam sistem pasar termasuk di Pasar Jatisrono 

sudah banyak terjalin, misalnya relasi sosial ekonomi antar pedagang, atau 

pedagang dengan pembeli. Akan tetapi, membangun relasi sosial ekonomi antara 

masyarakat pendatang dari luar Jawa dengan masyarakat Jawa asli tentu bukan hal 

yang mudah, apalagi jika berkaitan dengan hutang piutang. Mbatak membutuhkan 

kepercayaan dari pedagang, begitu pula sebaliknya Mbatak sudah selayaknya 

mempercayai pedagang yang akan menggunakan jasa kredit uang. 
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Mbatak sebagai pemberi kredit uang pendatang juga berhadapan  dengan 

pemberi kredit uang Jawa asli, seperti koperasi, bank thithil/bank plecit hal itu 

akan menjadi tantangan tersendiri bagi Mbatak. Oleh sebab itu, Mbatak tentu 

memiliki upaya atau cara untuk menarik pedagang agar menggunakan jasa kredit 

uang Mbatak. Kemampuan Mbatak yang merupakan masyarakat pendatang, 

dalam menarik pedagang Jawa untuk menggunakan jasanya merupakan suatu hal 

yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dengan mengambil judul “Relasi Sosial Ekonomi Pedagang dengan Mbatak 

dalam Sistem Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus di Pasar Jatisrono, Kecamatan 

Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

a. Mengapa pedagang di Pasar Jatisrono menggunakan jasa Mbatak? 

b. Bagaimana bentuk relasi sosial ekonomi antara pedagang di Pasar 

Jatisrono dengan Mbatak sebagai pemberi pinjaman uang? 
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3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui penyebab pedagang di Pasar Jatisrono menggunakan 

jasa  Mbatak. 

b. Mengetahui bentuk relasi sosial ekonomi antara pedagang di Pasar 

Jatisrono dengan Mbatak sebagai pemberi pinjaman uang. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang dicapai baik manfaat praktis 

maupun manfaat teoritis yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu sosiologi dan antropologi, 

khususnya dalam aspek ekonomi dan dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelitian serupa di waktu yang akan datang. 

2. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu sosiologi 

di SMA kelas X semester 1. Jenjang tersebut materi sosiologi 

membahas mengenai cabang-cabang sosiologi, dan penelitian ini 

akan menggambarkan bentuk fenomena sosial dari salah satu 

cabang sosiologi yaitu sosiologi ekonomi. Penelitian ini juga akan 

memberi gambaran terkait materi interaksi sosial, pada kelas X 

semester 2 yang membahas mengenai interaksi sosial dalam sistem 

ekonomi pedesaan.  
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b. Manfaat Praktis 

1. Memberi penjelasan yang mendalam mengenai penyebab para 

pedagang di Pasar Jatisrono menggunakan jasa Mbatak.  

2. Memberi penjelasan mengenai bentuk relasi sosial ekonomi antara 

pedagang dengan Mbatak dalam sistem ekonomi pedesaan. 

 

5. Batasan Istilah 

Batasan istilah bertujuan untuk memberikan batasan-batasan istilah dalam 

judul penelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul 

penelitian. Batasan istilah juga dapat memberikan batasan pada ruang lingkup 

penelitian. Istilah-istilah yang di maksud yaitu: 

a. Relasi Sosial Ekonomi 

Menurut Soekanto (1993: 373) relasi merupakan setiap 

hubungan antara dua individu atau lebih, kelompok-kelompok, 

atau antara individu dengan kelompok, yang sifatnya asosiatif atau 

disosiatif, langsung atau tidak langsung, sungguh-sungguh atau 

imajiner. Relasi sosial ekonomi dalam penelitian ini diartikan 

sebagai suatu hubungan yang terjalin karena adanya kepercayaan 

dari kedua belah pihak yaitu rentenir dan pedagang. Relasi tersebut 

biasanya bersifat timbal balik, dan dapat terjalin karena adanya 

perasaan saling membutuhkan satu sama lain. 
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b. Pedagang 

Damsar (2002: 95) menjelaskan bahwa “Pedagang adalah 

orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang, 

kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung”. 

Pedagang dalam penelitian ini yaitu pedagang yang berdagang di 

Pasar Jatisrono. Pedagang dibedakan menjadi beberapa jenis, 

Damsar (2002: 95) menyatakan sebagai berikut: 

Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur 

distribusi yang dilakukan yaitu: 

a. Pedagang distributor (tunggal) yaitu 

pedagang yang memegang hak distribusi satu produk 

dari perusahaan tertentu. 

b. Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang 

membeli suatu produk dalam jumlah besar yang 

dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain. 

c. Pedagang eceran yaitu pedagang yang 

menjual produk langsung kepada konsumen. 

 

Pedagang yang berjualan di Pasar Jatisrono dalam penelitian ini 

ada yang merupakan pedagang pengepul atau dalam kutipan diatas 

dijelaskan sebagai pedagang partai besar, dan pedagang eceran 

yang menjual produk langsung kepada konsumen. 

c. Mbatak 

Mbatak adalah masyarakat Batak yang merantau ke Jawa 

dan bekerja menjadi pemberi kredit uang. Mbatak dalam penelitian 

ini setara dengan yang disebut rentenir. Menurut Rais (2012: 538) 

rentenir merupakan orang yang berprofesi membungakan uang. 
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Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Nugroho (2001: 18) 

yang menyatakan bahwa “secara awam, dapat didefinisikan 

rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya 

dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Mbatak 

dalam penelitian ini lebih sering beroperasi di pasar-pasar induk 

dan sasaran utamanya adalah pedagang.  

d. Sistem Ekonomi Pedesaan 

Pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air, sebagai syarat penting 

bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu 

(Jamaludin, 2015: 5). Sistem ekonomi pedesaan pada penelitian 

ini, menggambarkan desa yang telah modern dengan mata 

pencaharian yang beranekaragam. Perekonomian masyarakat desa 

tidak lagi bergantung pada sektor agraris, namun sudah mengenal 

adanya perekonomian dengan sistem pasar. Hal tersebut juga 

berkaitan dengan pola relasi yang dijalin dengan pihak lain terkait 

masalah ekonomi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

1. Deskripsi Teoritis 

Penulis melakukan penelitian mengenai “Relasi Sosial Ekonomi Pedagang 

dengan Mbatak dalam Sistem Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus di Pasar Jatisrono, 

Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”, oleh sebab itu penelitian ini relevan 

jika dikaji menggunakan Teori Pilihan Rasional. Teori ini digunakan untuk 

menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial.  Teori pilihan 

rasional dikemukakan oleh  Friedman dan Hechter, dengan memusatkan perhatian 

pada aktor. Aktor dalam hal ini dipandang sebagai manusia yang mempunyai 

tujuan atau mempunyai maksud. Aktor dipandang sebagai seseorang yang 

mempunyai tujuan, dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut.  

Teori pilihan rasional ini menganggap aktor mempunyai pilihan, sehingga 

teori ini tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan aktor. Hal terpenting 

adalah pada kenyataannya tindakan yang dilakukan aktor untuk mencapai tujuan 

sesuai dengan tingkat pilihan aktor. Teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau 

maksud aktor, namun teori ini memperhatikan dua pemaksa utama tindakan. Dua 

pemaksa utama tersebut yang pertama adalah keterbatasan sumber, dalam hal ini 

aktor memiliki sumber yang berbeda. Aktor yang memiliki sumber daya yang 

besar akan mudah dalam mencapai tujuan, akan tetapi aktor yang memiliki 

sumber daya sedikit akan sulit untuk mencapai tujuan. Aktor akan memperhatikan 
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biaya tindakan untuk mencapai tujuan, dengan begitu aktor tidak akan mengejar 

tujuan yang bernilai sangat tinggi, jika sumber dayanya tidak memadai.   

Sumber pemaksa kedua tindakan aktor individual adalah lembaga sosial. 

Hambatan kelembagaan ini biasanya menyediakan baik sanksi positif maupun 

sanksi negatif, yang membantu aktor untuk melakukan tindakan  tertentu dan 

menghindarkan tindakan lain. Friedman dan Hechter (dalam Ritzer and Goodman: 

2005) mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasional 

yaitu: 

Pertama adalah kumpulan mekanisme atau proses yang 

“menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk 

menghasilkan akibat sosial” (1988: 202). Kedua adalah bertambahnya 

pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan 

rasional.  

 

Oleh sebab itu, diasumsikan bahwa aktor memiliki informasi yang cukup untuk 

membuat pilihan di antara peluang tindakan yang terbuka untuk dirinya.  

Penelitian mengenai relasi sosial ekonomi pedagang dengan Mbatak ini 

juga membutuhkan adanya teori pendukung, untuk mengkaji permasalahan secara 

lebih dalam. Oleh sebab itu, penulis menggunakan konsep keterlekatan, yang 

dinilai relevan untuk mendukung penelitian ini. Konsep ini digunakan untuk 

menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Menurut 

Granovetter (dalam Damsar: 2002) konsep keterlekatan merupakan “tindakan 

ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial 

personal yang sedang berlangsung di antara para aktor”. Konsep ini juga 

membahas mengenai jaringan hubungan sosial, yang diartikan sebagai hubungan 

yang teratur antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, 
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bahkan dapat juga antara individu dengan kelompok. Tindakan-tindakan ekonomi 

yang banyak berpengaruh dengan adanya keterlekatan hubungan sosial adalah 

produksi, distribusi, dan konsumsi.  

Menurut Polanyi (dalam Damsar: 2002) membahas mengenai keterlekatan 

ekonomi dalam masyarakat, dan mengajukan tiga tipe proses ekonomi yaitu 

resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Akan tetapi, yang akan digunakan pada 

penelitian ini akan mengarah pada adanya resiprositas. Resiprositas dapat 

dikatakan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Resiprositas 

yang diartikan sebagai hubungan timbal balik ini merupakan kewajiban 

membayar atau membalas atas apa yang telah pihak lain berikan kepada kita.  

  

2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian  ini difokuskan pada pilihan  pedagang di Pasar Jatisrono, untuk 

menggunakan jasa rentenir Mbatak sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. 

Berdasarkan pada penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dilihat beberapa 

hasil penelitian terdahulu. Hal itu bermaksud untuk menambah referensi kita 

mengenai penelitian terdahulu, supaya tidak terjadi plagiasi atau pengulangan 

penelitian. Oleh sebab itu, penelitian terdahulu sangat penting, karena berguna 

untuk mencari celah penelitian yang belum diteliti oleh orang lain yang kemudian 

dapat dijadikan fokus penulisan pada penelitian selanjutnya.  
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Beberapa kajian penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis yaitu: 

Penelitian Christina (2010) dengan tulisannya yang berjudul “Etos Kerja 

dan Kehidupan Sosial Ekonomi Rentenir” membahas mengenai perempuan Batak 

yang bekerja sebagai pemberi kredit uang di Pasar Induk, Kabupaten Brebes. 

Penelitian ini menekankan pada etos kerja perempuan Batak yang berprofesi 

sebagai pemberi kredit uang. Etos kerja yaitu semangat untuk bekerja dan 

berusaha, yang memiliki mentalitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Perempuan 

Batak ini bekerja sebagai pemberi kredit uang di pasar demi kesejahteraan hidup 

dan dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

meneliti tentang pemberi kredit uang Batak yang beroperasi di Pasar. Akan tetapi, 

penelitian di atas lebih menekankan pada perempuan Batak dan etos kerjanya. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penelitian ini 

lebih menekankan pada relasi yang terjalin antara pedagang dengan pemberi 

kredit uang Batak, dan  penyebab pedagang menggunakan jasa kredit uang Batak. 

Penelitian di atas fokus pada perempuan Batak, disertai dengan pengaruh gender 

di dalamnya, akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada 

pedagang dan relasi sosial ekonomi yang terjalin diantara kedua belah pihak.  

Penelitian serupa lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah Penelitian dalam jurnal Forum Ilmu Sosial, yang ditulis oleh 

Munandar (2010) yang berjudul “Peran Modal Sosial dalam Penanggulangan 
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Kemiskinan Masyarakat Miskin Perkotaan Pada Pedagang Sektor Informal di 

Kota Semarang”. Penelitian tersebut membahas mengenai modal sosial yang 

dijalin oleh para pedagang maupun buruh. Pedagang maupun buruh tersebut 

memiliki hubungan interaksi dan memiliki ikatan emosional yang menyatukannya 

untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian ini juga menjelaskan adanya 

kepercayaan dalam hubungan sosial dan hubungan timbal balik antara buruh, 

pedagang kaki lima, pedagang bakso dan masyarakat yang bekerja di sektor 

informal di perkotaan.  

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melihat pola 

relasi sosial ekonomi. Perbedaannya pada penelitian di atas menjelaskan tentang 

relasi sosial ekonomi antar pedagang di perkotaan, sebagai wujud pentingnya 

modal sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas 

relasi sosial ekonomi antara pedagang dengan pemberi kredit uang.  

Penelitian serupa selanjutnya yaitu penelitian dalam jurnal Internasional 

yang berjudul “Rural Credit in West Bengal : A Case Study of a Village in 

Jalpaiguri District”oleh Bagchi, dan Jaydeb Bera (2010) yang membahas 

mengenai pemberian kredit kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin dinilai 

tidak memiliki jaminan untuk membayar hutang sehingga tidak dipercaya oleh 

lembaga-lembaga kredit resmi salah satunya adalah Bank. Oleh sebab itu, 

dijelaskan dalam penelitian ini bahwa rentenir merupakan pemberi hutang yang 

paling cepat merespon. Akan tetapi, rentenir ini akan menaikkan suku bunga 

pinjaman, dan pasokan uang tunai diperketat ketika keadaan ekonomi si peminjam 
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sedang surut sehingga si peminjam hanya mampu membayar bunga tanpa mampu 

membayar hutang pokoknya. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu memberi 

langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah hutang piutang di pedesaan.  

Penelitian ini sangat menarik dan memberi manfaat positif bagi 

masyarakat setempat, namun merubah kondisi yang telah ada tentu bukan hal 

yang mudah. Kondisi tersebut misalnya bank yang tidak memberi kepercayaan 

pada masyarakat miskin untuk meminjam uang, sehingga masyarakat miskin lari 

kepada rentenir. Masyarakat yang belum berhutang kepada rentenir mungkin lebih 

mudah untuk diberi pencegahan dengan mensosialisasikan, dan hal itu tidak 

mudah karena tentu harus berurusan dengan para rentenir sendiri.  

Persamaan penelitian penulis dengan Bachi dan Jaydeb Bera adalah sama-

sama meneliti tentang pemberi kredit uang atau rentenir. Perbedaannya adalah 

pada penelitian di atas mengarah pada pemberian kredit uang pada masyarakat 

miskin, sedangkan pada penelitian penulis mengarah pada pola hubungan dengan 

pedagang di Pasar. Penelitian penulis juga berfokus pada satu rentenir yaitu 

Mbatak yang memiliki perbedaan suku dengan pedagang Jawa sebagai 

sasarannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrini (2014) dalam jurnal ilmu sosial 

PGRI Sumatra Barat yang berjudul “Nelayan vs Rentenir” yang menggambarkan 

tentang ketergantungan nelayan kepada rentenir atau tengkulak. Ketergantungan 

tersebut berawal dari kondisi ekonomi nelayan di saat cuaca buruk di mana itu 

merupakan musim paceklik bagi nelayan. Oleh sebab itu, untuk tetap bertahan 
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hidup nelayan meminjam uang kepada rentenir atau tengkulak. Setelah cuaca 

membaik dan hasil tangkapan ikan banyak, nelayan tetap tidak bisa meraup 

keuntungan lebih karena hasil yang nelayan peroleh harus dibayarkan kepada 

tengkulak lagi untuk membayar hutang beserta bunganya. 

Persamaan penelitian Syafrini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah sama-sama meneliti mengenai relasi sosial ekonomi yang dijalin 

oleh rentenir dengan sasaran nasabahnya. Perbedaannya adalah relasi sosial 

ekonomi yang dijalin dalam penelitian di atas membahas mengenai relasi sosial 

rentenir dengan nelayan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 

membahas mengenai relasi sosial ekonomi dengan pedagang. Penulis dalam 

penelitian di atas juga membahas upaya pemberdayaan masyarakat untuk 

melepaskan nelayan dari jeratan rentenir, namun pada penelitian ini fokus pada 

pilihan pedagang Jawa dalam menggunakan jasa rentenir Mbatak yang merupakan 

masyarakat pendatang dari luar Jawa.  

Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian penulis dikenal adanya sistem 

nyebrak. Pedagang yang melakukan sistem nyebrak, wajib membayar bunga 

sampai dapat membayar hutang pokoknya. Sistem nyebrak pada penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Syafrini (2014) yang mengenal adanya sistem ijon. 

Sistem tersebut sama-sama berkaitan dengan hutang piutang, namun nelayan 

bukan berhutang kepada pemberi kredit melainkan pada juragan. Juragan 

membantu nelayan memperbaiki kapal untuk melaut, dengan syarat nelayan harus 

memberikan hasil tangkapan kepada juragan untuk membayar hutang.  
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Penelitian dalam jurnal internasional yang dilakukan oleh 

Kshetrimayum(2014) dengan judul “A Study on Relationship Between 

Moneylenders and Borrowers in Manipur” menjelaskan tentang hubungan antara 

rentenir dan si peminjam. Penelitian ini difokuskan dengan membahas bahwa 

rentenir masih menggunakan peraturannya sendiri dalam memberi pinjaman uang 

kepada si peminjam.  

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah sama-sama meneliti mengenai rentenir, dan si peminjam. Akan tetapi, 

perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis melihat relasi rentenir khususnya 

rentenir Mbatak dengan pedagang Jawa di Pasar Jatisrono. Hal itu meliputi faktor 

penyebab dan bentuk relasi yang terjalin. 

 

3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai alur berpikir dalam 

sebuah penelitian. Sistem ekonomi pedesaan, desa memiliki karakteristik 

tersendiri yaitu pada pola mata pencaharian yang dominan ada pada sektor agraris 

atau pertanian. Masyarakat desa menjadikan lahan pertanian sebagai pusat 

kegiatan ekonomi, karena di lahan tersebut petani mengolah sawah untuk 

menghasilkan panen. Akan tetapi, kegiatan ekonomi tidak hanya berhenti pada 

menghasilkan panen, para petani membutuhkan ruang untuk memasarkan hasil 

panennya agar dapat ditukarkan dengan uang. Oleh sebab itu, muncullah pasar 

sebagai pusat kegiatan ekonomi baru. Pasar memiliki peran penting bagi 
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masyarakat desa, aktivitas ekonomi di desa pun bertambah yaitu ada yang menjadi 

petani dengan mengolah lahan, dan ada yang menjadi pedagang.  

Sistem ekonomi pasar bukan hanya menjadi tempat bertemunya pedagang 

dan pembeli, akan tetapi ada pihak lain yang memanfaatkan adanya pasar untuk 

mendapatkan keuntungan salah satunya adalah Mbatak. Adanya Mbatak sebagai 

masyarakat pendatang yang bekerja menjadi pemberi kredit uang, menimbulkan 

hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara pedagang dengan 

Mbatak. Adanya hubungan tersebut menciptakan terjadinya relasi sosial ekonomi 

antara pedagang dengan Mbatak. Hal tersebut pada akhirnya memunculkan 

beberapa rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian penulis yaitu pertama 

adalah penyebab pedagang menggunakan jasa Mbatak, kedua bentuk relasi antara 

pedagang dengan Mbatak. 

Rumusan masalah tersebut dijawab melalui hasil penelitian yang diambil 

dari lapangan. Tahap selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan teori 

yang relevan dengan fokus penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori pilihan rasional dan didukung dengan konsep keterlekatan khususnya 

resiprositas. Teori dan konsep tersebut membahas mengenai pilihan rasional 

pedagang menggunakan jasa Mbatak, dan didukung dengan konsep keterlekatan 

yang lebih cenderung pada hubungan timbal balik antara pedagang dengan 

Mbatak sebagai pemberi kredit uang. 
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Adapun bagan kerangka berpikir dari penjelasan di atas yaitu: 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir

Pusat-Pusat  Kegiatan 

Ekonomi  

Pasar  

Mbatak Pedagang 

Relasi Sosial Ekonomi 

Bentuk Relasi 

Sosial Ekonomi 
Faktor penyebab 

     Sistem Ekonomi Pedesaan 

      Teori Pilihan Rasional dan Konsep 

Keterlekatan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Relasi Sosial Ekonomi Pedagang 

dengan Mbatak dalam Sistem Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus di Pasar Jatisrono, 

Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)” serta analisis yang telah diuraikan 

oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penyebab pedagang menggunakan jasa Mbatak, sebagian besar 

disebabkan karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Kebutuhan tersebut meliputi membayar listrik, membayar biaya anak 

sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membayar 

angsuran hutang di bank seperti bank resmi dan bank plecit. Selain itu 

juga digunakan untuk mendatangi acara hajatan (jagong/kondangan) 

pada saat musim hajatan, ketika kondisi pasar sedang sepi. Adanya 

faktor penyebab tersebut, membuat pedagang harus menentukan 

pilihan yang rasional untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu juga 

dipengaruhi oleh adanya keterbatasan sumber dari pedagang, dan 

lembaga sosial yang memberi daya ikat berupa sanksi kepada 

pedagang.  

b. Relasi sosial ekonomi antara pedagang dengan Mbatak dalam 

penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membutuhkan. Mbatak 

membutuhkan pedagang untuk menjadi nasabahnya karena menjadi 
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pemberi kredit uang merupakan pekerjaan utama, sedangkan pedagang 

membutuhkan Mbatak, karena Mbatak merupakan pemberi kredit uang 

yang memberikan pinjaman tanpa jaminan, dan hanya bermodalkan 

kepercayaan. Relasi yang terjalin antara pedagang dengan Mbatak 

tidak selalu baik, karena ada beberapa pedagang yang tidak menjaga 

kepercayaan dari Mbatak dengan terlambat mengangsur bahkan kabur 

tidak membayar hutang. Pedagang yang menjalin relasi dengan baik, 

relasi tidak hanya sebatas dalam hal ekonomi. Akan tetapi, mengarah 

pada relasi sosial seperti datang ketika diundang pada acara hajatan, 

atau memberi toleransi keterlambatan angsuran jika nasabah sedang 

sakit atau terkena musibah.  

c. Adanya rasa saling membutuhkan antara pedagang dengan Mbatak, 

pada akhirnya menciptakan keterlekatan di antara keduanya. Hal 

tersebut dipengaruhi adanya kepercayaan antara trustor yaitu Mbatak 

dan trustee yaitu pedagang. Keterlekatan itu juga menimbulkan 

hubungan timbal balik antara pedagang dengan Mbatak. Hubungan 

antara pedagang dengan Mbatak kelihatannya memang saling 

menguntungkan, namun ada hal yang tidak nampak dimana Mbatak 

sebenarnya memeras pedagang dengan memberikan suku bunga tinggi 

yang memberatkan pedagang. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi pedagang di Pasar Jatisrono sebaiknya mempertimbangkan 

pengambilan kredit baik di lembaga formal maupun informal dengan 

menyesuaikan pendapatan. Menjalin relasi dengan Mbatak bukan 

pilihan yang merugikan, namun sebaiknya pedagang mem-

perhitungkan bunganya yang relatif tinggi dan penghasilan yang akan 

digunakan untuk membayar hutang. 

b. Bagi pemberi kredit uang/ Mbatak di Pasar Jatisrono seharusnya lebih 

selektif dalam memilih pedagang untuk menjadi nasabahnya. Mbatak 

juga sebaiknya tidak menawarkan bunga yang terlalu tinggi, supaya 

tidak memberatkan pedagang.  
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