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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Pertama, Tya Setyawati (Skripsi, 2015) dari Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, tentang “Modal Sosial Dalam 

Pengembangan Di Desa Wisata Tembi  Kecamatan  Sewon Kabupaten 

Bantul  Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: Dalam penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan beberapa 

hasil yang bisa di ambil, dengan menekankan pada beberapa konsep yang 

pertama jaringan, di dalam desa wisata Tembi membutuhkan adanya 

partisipasi dari masyarakat desa, perangkat desa serta pengelola dari pihak 

swasta di desa Tembi. Kedua aspek resiprocity yang ada di desa Tembi 

dimana aspek terseut telah dilakukan oleh berbagai pihak desa wisata Tembi 

dengan baik, adanya timbal balik yang dilakukan antara pengelola desa wisata 

Tembi, pengurus desa pihak swaswa maupun masayarakat asli desa Tambi. 

Ketiga Aspek Kepercayaan, di desa Tembi sudah tergolong baik yang artinya 

pihak pengelola dapat menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat. 

Keempat Aspek Norma Sosial, di dalam masyarakat desa Tembi masih 

tergolong kurang baik, peran modal sosial yang berkaitan dengan norma 

sosial ini masih dikeluhkan warga desa wisata Tembi yang berkaitan dengan 

kegiatan pentas musik yang sampai larut malang dan pengelolaan sampah. 

Kelima Aspek nilai – nilai  di desa wisata Tembi ditunjukkan dengan 
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beberapa kegiatan yang ada didesa wisata Tembi dengan nilai yang berlaku 

di masyarakat. Keenam modal sosial desa wisata Tembi berperan aktif dalam 

pengelolaan desa wisata Tembi sehingga dapat mendukung terciptanya 

keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata Tembi kearah yang lebih baik. 

Penelitian Kedua, Yogo Mukti Wibowo (Skripsi, 2012) dari Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, tentang “Modal Sosial Pada 

Komunitas Motor Di Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan peran 

modal sosial dalam terbentuknya jaringan sosial pada komunitas motor di 

Yogyakarta dengan melihat beberapa unsur modal sosial didalamnya. 

Yapertama norma, dimana dalam komunitas dua nirma di dalam JAC yaitu 

norma tertulis yang digunakan untuk menjalankan organisasi serta norma 

lisan yang digunakan untuk pedoman dalam berinteraksi antar anggota JAC. 

Kedua kepercayaan, dalam JACndapat dilihat melalui pembagian kerja baik 

dalam kepengurusan organisasi JAC maupun dalam pengelolahan seuah 

even, kepercayaan ini didapat dari seseorang atas apa yang telah 

dilakukannnya dalam komunitas JAC, seperti halnya mempercyai satu sama 

lainnya kepercayaan merupakan loyalitas terhadap JAC  serta keaktifan serta 

komitmen diri sendiri terhadap JAC. Ketiga adalah jaringan dimana ada tiga 

bentu jaringan sosia di JAC yaitu jaringan sosial pendiri JAC, jaringan sosial 

anggota JAC dan jaringan sosial JAC dengan Pemerintah dan Swasta. Modal 

sosial yang ada pada jAC berkarakter Bridging Social Capital. 

Penelitian Ketiga, Dwisara Ajeng Rahmawati (Jurnal 2017). Dalam 

jurnal Soiologi DILEMA Vol.32, No.2 “Modal Sosial Dan Pasar 
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Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta)”. Hasil 

Penelitian: Menurut hasil penelitian, penjual Pasar Legi di Jakarta Kotagede 

Yogyakarta meyakini berapa unsur dalam modal sosial seperti jaringan, 

kepercayaan dan norma sosial. Namun, unsur modal sosial yang paling 

menonjol adalah kepercayaan dan norma, sedangkan jejaring sosial tidak 

banyak dipercaya oleh penjual. Fenomena bisa terjadi karena mayoritas 

penjual merasakan hal itu mereka tidak membutuhkan jaringan yang luas 

untuk menjual produk mereka. Penjual hanya menggunakan beberapa kios 

dan gubuk dan kemudian pembeli hanya akan datang ke pasar. Jika Pembeli 

ingin datang kepada mereka dan membeli produk mereka, mereka akan 

melakukan transaksi kemudian. Modal sosial yang ada di penjual Yogyakarta 

Legi Kotagede Pasar memiliki karakteristik meloncat dan menjembatani jenis 

modal sosial. Itu Karakteristik batas tipe modal sosial dapat dilihat dari 

koneksi antara penjual seperti perasaan kekerabatan, tempat yang sama dan 

sama komunitas (penjual atau pelaku bisnis). Karakteristik penjual terlihat 

dari usaha para penjual untuk membuat jejaring dengan orang luar mereka 

masyarakat dalam kegiatan usahanya. Misalnya, penjual akan membangun 

Berkaitan dengan distributor atau tempat grosir yang akan memberi mereka 

harga yang lebih murah 

daripada yang lain.. 

Penelitian Keempat, Mirsa Istiharoh (Skripsi 2016), dari Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, tentang “Peran Modal Sosial 

Pada Masyarakat Industri Rumahan Kerajinan Bandol Di Desa 
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Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal”. Hasil penelitian: 

(1) Modal sosial yang ada pada masyarakat industri rumahan kerajinan bandol 

di Desa Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal yaitu 

keprcayaan, jaringan, dan norma. (2) Modal sosial dalam industri rumahan 

kerajinan bandol terdapat pada aktivitas selama perekrutan tenaga kerja, 

proses produksi, mendapatkan bahan baku, distribusi, serta penentuan harga. 

(3) Kepercayaan, norma, dan jaringan terjalin dalam proses interaksi antar 

pelaku industri seperti hubungan antara pengrajin dengan pekarja, pedagang, 

tengkulak. 

Penelitian Kelima, Jurica Pavicic, Niksa Alfirevic, dan Gojko 

Bezovan (original scientific article 2016) “Community Capacity, Sense of 

Community and Social Capital : The Sociological and Economic 

Dimensions in Croatia Serbia”. Hasil penelitian ini menganalisis konsep 

yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat, melihat psikologi di masyarakat 

dan juga modal sosial di masyarakat. Mereka dilihat bagaimana dalam 

berkontribusi terhadap modal sosial di masyarakat baik dilihat secara teoritis 

maupun secara empiris. Hasil penelitian ini jika dilihat secara empiris yang 

komperhensif yang dilakukan oleh komunitas lokal di Republik Kroasia dan 

Repulik Serbia yang dilaporkan dan didiskusikan bahwasanya di Eropa 

Tenggara kapasitas mayarakat disana bisa dikaitkan dengan tindakan kolektif 

serta pengemangan modal sosial di komunitas lokal.  

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 

beberapa penelitian terdahulu diatas adalah memiliki kesamaan dalam 
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meneliti modal sosial dalam masyararat dalam perkembangan industri. 

Perbedaan tersebut diantara yaitu :Pertama mengkaji pada desa wisata yang 

pada mengjadi dalam perspektif sosiologi juga hanya saja dalam penelitian 

ini tidak memiliki kesamaan teori yang digunaka, kemudian pada penelitian 

terdahulu yang Kedua memiliki kesamaan dalam mengkaji modal sosial dan 

teori yang digunakan juga menggunakan teori dari Putnam hanya saja yang 

membedakannya dari kajian yang diangkat. Dari penelitian Ketiga yang 

menjadi kesamaan adalah teori yang digunakan menggunakan konsep modal 

sosial dari Putnam sedangkan yang membedakannya adalah kaajian yang 

diambil yyaitu modal sosiaal dalam Pasar Tradisional dan Modaal sosial 

dalam Industri UMKM. 

Kemudian pada penelitian terdahulu yang Keempat disini penelitian 

yang dilakukan sama tentang modal sosial yang membedakannya adalah 

subyek yang ditelitinya teori yang digunakan juga menggunakan modal sosial 

dari Putnam dengan mengkaji dari 3 konsep, yang menjadi konsep modal 

sosial yaitu norma, kepercayaan dan jaringan, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan ini nantinya memfokuskan penelitian yang berkaitan dengan 

peran dan bentuk modal sosial yang terjalin dalam peran industri jamur di 

Desa Tanjungarum Kabupaten Pasuruan tetapi juga dengan menggunakan 

konsep yang sama seperti penelitian terdahulu. Sedangkan dari penelitian 

yang Kelima dalam penelitian terdahulu kali ini memiliki perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki kesamaan dalam 

bagaimana peran modal sosial dalam masyarakat dan kajian yang diambil 
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menggunakan ilmu Sosiologi dan melihat dari segi ekonomi juga, sedangkan 

yang membedakan dissini penelitian terdahulu melihat modal sosial dalam 

kelompok di masyarakaat lokal di suatu negara tertentu sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan pada kelompok industri di 

masyarakat.   
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Judul Penelitian Temuan Relevansi 

1. Modal Sosial 
Dalam 
Pengembangan Di 
Desa Wisata 
Tembi  
Kecamatan  
Sewon Kabupaten 
Bantul  Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta, 
SKRIPSI. 
Disusun Oleh : 
Tya Setyawati, 
Tahun 2015. 
Fakultas Ilmu 
Sosial. 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: Dalam penelitian yang 
telah dilakukan ini menunjukkan 
beberapa hasil yang bisa di ambil, 
dengan menekankan pada 
beberapa konsep yang pertama 
jaringan, di dalam desa wisata 
Tembi membutuhkan adanya 
partisipasi dari masyarakat desa, 
perangkat desa serta pengelola dari 
pihak swasta di desa Tembi. 
Kedua aspek resiprocity yang ada 
di desa Tembi dimana aspek 
terseut telah dilakukan oleh 
berbagai pihak desa wisata Tembi 
dengan baik, adanya timbal balik 
yang dilakukan antara pengelola 
desa wisata Tembi, pengurus desa 
pihak swaswa maupun 
masayarakat asli desa Tambi. 
Ketiga Aspek Kepercayaan, di 
desa Tembi sudah tergolong baik 
yang artinya pihak pengelola dapat 
menumbuhkan rasa percaya 
kepada masyarakat. Keempat 
Aspek Norma Sosial, di dalam 
masyarakat desa Tembi masih 
tergolong kurang baik, peran 
modal sosial yang berkaitan 
dengan norma sosial ini masih 
dikeluhkan warga desa wisata 
Tembi yang berkaitan dengan 
kegiatan pentas musik yang 
sampai larut malang dan 
pengelolaan sampah. Kelima 
Aspek nilai – nilai  di desa wisata 
Tembi ditunjukkan dengan 
beberapa kegiatan yang ada didesa 
wisata Tembi dengan nilai yang 
berlaku di masyarakat. Keenam 
modal sosial desa wisata Tembi 
berperan aktif dalam pengelolaan 

Berkaitan dengan 
penelitian tentang 
modal sosial dalam 
pengembangan di 
desa wisata Tembi 
Kecamatan Sewon, 
Kabupaten Bantul 
ini memiliki 
kesamaan dalam 
penelitian terkait 
Modal Sosial hanya 
saja dalam 
penelitian ini 
nantinya yang 
membedakannya 
adalah tujuan dari 
peneltian ini akan 
mengarah pada 
bentuk dan peran 
dalam modal sosial 
di masyrakat serta 
penggunaan teori 
yang di terapkan.  
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desa wisata Tembi sehingga dapat 
mendukung terciptanya 
keberhasilan dalam pengelolaan 
desa wisata Tembi kearah yang 
lebih baik. 

2. Modal Sosial 
Pada Komunitas 
Motor Di 
Yogyakarta (Studi 
Pada Jogja 
Automotive 
Community 
Yogyakarta). 
Fakultas. Skripsi 
.Ilmu Sosial, 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta. 
Tahun 2012, Oleh 
: Yogo Mukti 
Wibowo 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
peran modal sosial dalam 
terbentuknya jaringan sosial pada 
komunitas motor di Yogyakarta 
dengan melihat beberapa unsur 
modal sosial didalamnya. 
Yapertama norma, dimana dalam 
komunitas dua nirma di dalam 
JAC yaitu norma tertulis yang 
digunakan untuk menjalankan 
organisasi serta norma lisan yang 
digunakan untuk pedoman dalam 
berinteraksi antar anggota JAC. 
Kedua kepercayaan, dalam 
JACndapat dilihat melalui 
pembagian kerja baik dalam 
kepengurusan organisasi JAC 
maupun dalam pengelolahan 
seuah even, kepercayaan ini 
didapat dari seseorang atas apa 
yang telah dilakukannnya dalam 
komunitas JAC, seperti halnya 
mempercyai satu sama lainnya 
kepercayaan merupakan loyalitas 
terhadap JAC  serta keaktifan serta 
komitmen diri sendiri terhadap 
JAC. Ketiga adalah jaringan 
dimana ada tiga bentu jaringan 
sosia di JAC yaitu jaringan sosial 
pendiri JAC, jaringan sosial 
anggota JAC dan jaringan sosial 
JAC dengan Pemerintah dan 
Swasta. Modal sosial yang ada 
pada jAC berkarakter Bridging 
Social Capital. 

Berkaitan dengan 
penelitian tersebut 
memiliki kesamaan 
yaitu membahas 
tentang pengaruh 
langsung modal 
sosial yang ada di 
masyarakat 
industri, dengan 
berbeda fokus 
perspektif yang 
dimana penelitian 
tersebut 
menganalisis 
tentang peran 
modal sosial dalam 
terbentuknya 
jaringan sosial yang 
ada di dalam 
komunitas motor di 
Kota Yogyakarta. 

3. Modal Sosial Dan 
Pasar Tradisional 
(Studi Kasus di 
Pasar Legi 
Kotagede 
Yogyakarta). 

Menurut hasil penelitian, penjual 
Pasar Legi di Jakarta Kotagede 
Yogyakarta meyakini berapa 
unsur dalam modal sosial seperti 
jaringan, kepercayaan dan norma 
sosial. Namun, unsur modal sosial 

Dalam penelitian 
ini relevanti yang 
sama dengan 
penelitian terdahulu 
adalah konsep yang 
digunakan oleh 
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Jurnal Sosiologi 
DILEMA. 
Volume.32 No.2 
Tahun 2017. Oleh 
: Dwisara Ajeng 
Rahmawati 

yang paling menonjol adalah 
kepercayaan dan norma, 
sedangkan jejaring sosial tidak 
banyak dipercaya oleh penjual. 
Fenomena bisa terjadi karena 
mayoritas penjual merasakan hal 
itu mereka tidak membutuhkan 
jaringan yang luas untuk menjual 
produk mereka. Penjual hanya 
menggunakan beberapa kios dan 
gubuk dan kemudian pembeli 
hanya akan datang ke pasar. Jika 
Pembeli ingin datang kepada 
mereka dan membeli produk 
mereka, mereka akan melakukan 
transaksi kemudian. Modal sosial 
yang ada di penjual Yogyakarta 
Legi Kotagede Pasar memiliki 
karakteristik meloncat dan 
menjembatani jenis modal sosial. 
Itu Karakteristik batas tipe modal 
sosial dapat dilihat dari koneksi 
antara penjual seperti perasaan 
kekerabatan, tempat yang sama 
dan sama komunitas (penjual atau 
pelaku bisnis). Karakteristik 
penjual terlihat dari usaha para 
penjual untuk membuat jejaring 
dengan orang luar mereka 
masyarakat dalam kegiatan 
usahanya. Misalnya, penjual akan 
membangun Berkaitan dengan 
distributor atau tempat grosir yang 
akan memberi mereka harga yang 
lebih murah 
daripada yang lain.. 

penelitian ini 
dengan penelitian 
yang akan 
dilakukan 
menggunakan 
konsep dari Putnam 
dan yang 
membedakan 
adalah kajian yang 
diambil penelitian 
ini lebih mengkaji 
modal sosial yang 
ada di Pasar 
Tradisional 
sedangkan peneliti 
mengkaji modal 
sosial pada Industri 
UMKM.  

4. Peran Modal 
Sosial Pada 
Masyarakat 
Industri Rumahan 
Kerajinan Bandol 
Di Desa Kabunan, 
Kecamatan 
Dukuhwaru, 
Kabupaten Tegal, 
Skripsi, Disusun 

Hasil penelitian: (1) Modal sosial 
yang ada pada masyarakat industri 
rumahan kerajinan bandol di Desa 
Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, 
Kabupaten Tegal yaitu 
keprcayaan, jaringan, dan norma. 
(2) Modal sosial dalam industri 
rumahan kerajinan bandol terdapat 
pada aktivitas selama perekrutan 
tenaga kerja, proses produksi, 

Penelitian tersebut 
memiliki relevansi 
yang sama pada 
penelitian yang 
akan dilkukan 
dimana penelitian 
tersebut membahas 
terkait pengaruh 
industrialisasi 
terhadap modal 
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Oleh : Mirsa 
Istiharoh, Tahun 
2016, Fakultas 
Ilmu Sosial, 
Universitas 
Negeri Semarang,  

mendapatkan bahan baku, 
distribusi, serta penentuan harga. 
(3) Kepercayaan, norma, dan 
jaringan terjalin dalam proses 
interaksi antar pelaku industri 
seperti hubungan antara pengrajin 
dengan pekarja, pedagang, 
tengkulak. 

sosial, namun yang 
menjadi 
pembedanya adalah 
penelitian tentang 
modal sosial dalam 
industri jamur tiram 
akan dilakukan 
dengan 
menganalisisnya 
menggunakan teori 
sosiologi, maka 
penelitian terseut 
memiliki 
perbedaan. 

5.   “Community 
Capacity, Sense 
of Community 
and Social 
Capital : The 
Sociological and 
Economic 
Dimensions in 
Croatia Serbia”. 
Disusun Oleh : 
Jurica Pavicic, 
Niksa Alfirevic, 
dan Gojko 
Bezovan (original 
scientific article 
2016) DOI 
10.19233/ASHS.2
017.39 

Hasil penelitian ini menganalisis 
konsep yang berkaitan dengan 
kapasitas masyarakat, melihat 
psikologi di masyarakat dan juga 
modal sosial di masyarakat. 
Mereka dilihat bagaimana dalam 
berkontribusi terhadap modal 
sosial di masyarakat baik dilihat 
secara teoritis maupun secara 
empiris. Hasil penelitian ini jika 
dilihat secara empiris yang 
komperhensif yang dilakukan oleh 
komunitas lokal di Republik 
Kroasia dan Repulik Serbia yang 
dilaporkan dan didiskusikan 
bahwasanya di Eropa Tenggara 
kapasitas mayarakat disana bisa 
dikaitkan dengan tindakan kolektif 
serta pengemangan modal sosial di 
komunitas lokal.  
 

Dalam penelitian 
terdahulu kali ini 
memiliki perbedaan 
penelitian yang 
akan dilakukan oleh 
peneliti yaitu 
memiliki kesamaan 
dalam bagaimana 
peran modal sosial 
dalam masyarakat 
dan kajian yang 
diambil 
menggunakan ilmu 
Sosiologi dan 
melihat dari segi 
ekonomi juga, 
sedangkan yang 
membedakan 
dissini penelitian 
terdahulu melihat 
modal sosial dalam 
kelompok di 
masyarakaat lokal 
di suatu negara 
tertentu sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan oleh 
peneliti lebih 
difokuskan pada 
kelompok industri 
di masyarakat. 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Modal Sosial  

Putnam melihat modal sosial sebagai “modal” (sesuatu yang bisa 

digunakan untuk menghasilkan sesuatu). Modal sosial bisa digunakan oleh 

kalangan miskin untuk keluar dari ketertinggalannya.Warga miskin dapat 

menggunakan jaringan dan kesaling percayaan, misalnya, untuk 

mendapatkan modal produksi atau akses terhadap lahan garapan. Karena itu, 

Putnam menyarankan pemerintah memfasilitasi terbentuknya kelompok-

kelompok mandiri warga di kawasan-kawasan berpenduduk miskin untuk 

meningkatkan modal sosial mereka (Leksono, 2009:9). 

Definisi lain dari modal sosial dikemukakan oleh Coleman, modal 

sosial merupakan seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan 

yang ada didalam organisasi sosial, komunitas dan satu hal yang berguna bagi 

perkembangan kognitif maupun sosial anak ataupun orang deasa. Sumber – 

sumber daya tersebut berbeda bagi beberapa orang yang berlainan dan dapat 

memberikan manfaat penting bagi anak anak maupun remaja dalam 

perkembangan modal manusia mereka (Field, 2014: 38). 

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya 

aktual yang mana memiliki potensi yang ada pada seseorang yang berasal dari 

jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus menerus dalam 

bentuk pengakuan serta perkenalan timbal balik yang diberikan kepada 

anggotanya sebagai entuk dukungan kolektif  (Field, 2014:23). 
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Kedua definisi tentang modal sosial di atas mungkin masih sulit untuk 

di pahami. Sehingga kita dapat menarik bahwa bentuk lain dari modal adalah 

sebuah hubungan atau jaringan sosial yang dihubungkan dengan adanya 

norma, dan saling percaya satu sama lain yang mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi bertindak berama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan 

bersama – sama. Selain dari definisi diatas dapat kita tarik kesimpulan juga 

bahwasanya modal sosial merupakan sumber daya yang tertanam pada diri 

seseorang yang didalamnya terdapat suatu hubungan antar sesama, yang 

dilandasi dengan norma dan kepercayaan guna mencapai tujuan bersama. 

Dari definisi di atas menunjukkan tiga unsur utama yang mendasarinya yaitu 

jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan.  

Selain itu ada pula definisi modal sosial yang dihubungkan dengan 

ekonomi, dimana Putnam, (1993b, 2000) mengemukakan bahwa klaim yang 

bahkan lebih besar dimana kinerja ekonomi secara menyeluruh lebih baik 

dalam masyarakat yang berkaitan erta daripada masyarakay yang tidak 

banyak menjalin hubungan. Bagian ini bermula dari  menelaah studi tentang 

modal sosial dalam pasar tenaga kerja, selanjutnya membahas pengaruhnya 

pada kinerja perusahaan, sebelum menyimpulkan dengan tinjauan singkat 

tentang bukti – bukti klaim ambisius Putnam Terkait dengan hubungan yang 

pada umumnya positif pada level ekonomi makro (Field, 2014:81). 

Ketiga unsur diatas berdasarkan para ahli ada satu elemen yang 

memiliki konsep khusus berdasarkan definisi dari Putnam konsep tersebut 
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memiliki dimensi didalamnya yang cukup kompleks antara satu dengan lain 

nya, yaitu : 

a. Norma Sosial 

Pengertian norma salah satunya yaitu memberikan pedoman bagi 

seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat atau seperangkat 

pedoman yang mengatur perilaku dari para anggota dan ada sanksi nyata dari 

pelanggaran yang terjadi. Kekuatan mengikat salah satunya disebut dengan 

norma hal tersebut masih digolongkan berbeda – beda dengan dikenal sebagai 

empat pengeritan seperti disusun berdasarkan kekuatannya dari paling lemah 

hingga yang paling mengikat antara lain: cara (Usage), kebiasaan (Folkways), 

tata kelakuan (Mores), dan adat istiadat (Custom) (Soejono Soekanto, 

2010:174). Artinya norma sosial adalah suatu aturan yang menjadi acuan bagi 

masyarakat setempat yang jika dimana seseorang melanggar dari norma 

tersebut akan mendapat sanksi atas perbuatannya. Modal sosial merupakan 

kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia dengan menekankan 

rasa saling percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai erta perilaku yang 

mengikat anggota dalam sebuah jaringan dan komunitas yang memungkinkan 

adanya sebuah kerjasama (Leksono, 2009:45).  

Adanya sebuah kelompok, organisasi ataupun jaringan masyarakat 

adanya norma sosial sangatlah penting terlebih lagi di dalam sebuah 

masyrakat desa. Norma sosial sendiri memiliki pengaruh yang penting, 

karena jika sebuah kelompok masyarakat atau sebuah organisasi yang tidak 
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memiliki norma maka akan timbul sebuah masalah. Seperti yang disebutkan 

oleh Francis Fukuyama di dalam bukunya . adanya masalah yang akan timbul 

dari tidak adanya norma, seperti halnya masalah pertama berkaitan dengan 

nilai – nilai moral dan aturan sosial bukanlah kekangan atas dasar pilihan 

individu sebaliknya, itulah persyaratan dari berbagai kerja sama yang terjalin. 

Masalah yang kedua seperti halnya akan berakhirnya komunitas jika aturan 

atau norma sosial itu tidak ada (Fukuyama, 2005:17-18). 

b. Kepercayaan (Trust) 

Konsep kepercayan merupakan salah satu hal yang menjadi bumbu 

wajib dalam menjalin sebuah hubungan didalam masyarakat. Seseorang 

diberikan kepercayaan oleh orang lain merupakan salah satu bentu respon 

yang baik dari orang lain. Dipercaya oleh orang lain memerukan kemauan 

untuk mengambil resiko yang besar karena hal tersebut dapat memberikan 

harapan kepada orang lain dengan bersikan memberikan respon balik kepada 

orang lain yang nantinya akan memberikan dukungan satu sama lain untuk 

mencapai sesuatu hal yang telah diharapkan. Putman mengatakan 

bahwasanya kepercayaan sosial dapat timbul dari norma timbal balik dan 

jaringan sosial. Keterikatan dan kepatuhan anggota – anggota masyarakat 

pada norma sosial memberikan hubungan timbal balik kedalam suatu 

kesepakatan aturan yang dipedomani dan dilakukan  (Field, 2014:49). 

Kepercayaan merupakan salah satu unsur penting yang ada di modal 

sosial, dimana unsur kepercayaan ini merupakan tali pengikat antara stu 



41 
 

dengan yang lainnya sehingga terciptanya hubungan yang erat dan solid 

sehingga bisa bertahan lama. Inti kepercayaa antara manusia menurut Lawang 

(dalam Damsar, 2009) ada tiga hal yang saling terkait yaitu : 

a) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam 

hubungan ini adalah pelaku industri, yang dalam pengertian ini 

diwakili oleh seseorang, dimana seseorang tersebut membuka sebuah 

industri kecil tentu untuk kepentingannya, karena dia terjun dalam 

masyarakat yang uga ikut bertindak didalamnya.  

b) Harapan yang terkandung dalam hubungan itu, yang jika 

direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak.  

c) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu bisa 

terwujud.  

Ketiga dasar diatas, kepercayaan yang dimaksudkan disini akan 

menunjuk pada sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih yang 

mengandung harapan yang menguntungkan satu sama lainny sehingga 

nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Robert D Putnam mendefinisikan trust atau rasa saling percaya 

(mempercayai) merupakan bentuk keinginan dalam mengambil resiko 

disebuah hubungan – hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin 

bahwa yang lainnya akan melakukan susatu yang diharapkan serta akan selalu 

senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, 
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paing tidak yang lainnya tidak bertindak yang akan merugikan diri sendiri 

maupun kelompok (Hasbullah, 2006:11).  

Adanya kepercayaan ini membuat suatu komunitas atau organisasi 

bisa memberikan amanah satu sama lain, tetapi memberikan kepercayaan 

tidak mudah khususunya pada seseorang yang berada pada bidang industri 

terkadang mereka memilih membuka usaha individu atau dijalankan dengan 

keluarga merekan, hal tersebut lah yang membuat konsep kepercayaan ini 

masih susah diterapkan dalam masyarakat yang khususnya di bidang industri 

dan berada pada wilayah pedesaan. Oleh karena itu penelitian ini nantinya 

bisa melihat jenis kepercayaan seperti apa yang nantinya yang ada pada 

Industri Jamur di Kabupaten Pasuruan.  

c. Jaringan (Network) 

Jaringan sosial merupakan sebuah hubunga sosial yang di bangun oleh 

beberapa individu dengan menekankan hubungan saling percaya satu sama 

lain. Jaringan sosial merupakan salah satu unsur dari modal sosial, dimana 

jaringan digunakan sebagai sumber daya untuk mendapatkan sesuatu dalam 

lingkungan sosialnya melalui hubungan sosial. Jaringan memiliki peran 

penting dalam modal sosial yang dimiliki seseorang seperti yang dikemukan 

Bourdieu, modal sosial merepresentasikan agregat sumber daya aktual atau 

potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama 

(Field, 2014:26). Sehingga adanya jaringan ini merupakan poin yang sangat 
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penting di dalam modal sosial karena hal tersebut merupakan salah satu yang 

wajib dimilik oleh seseorang untuk melakukan interaksi.  

Konsep jaringan memiliki unsur kerja yang melalu media hubungan 

sosial menjadi kerja sama. Hubungan – hubngan yang terjalin bisa dalam 

bentuk formal maupun informal. Hubungan sosial merupakn bentuk 

gambaran atau cerminan kerjasama dan koordinasi antar warga yang aktif dan 

bersifat resiprosikal (Damsar, 2002:157). Melalui jaringan sosial inilah 

individu mampu mengikut sertakan dirinya dalam tindakan resiprositas dan 

melalui hubungan ini diperoleh keuntungan yang saling memberikan apa 

yang diutuhkan satu sama lain atau dari kedua belah pihak.  

Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling 

percaya, saling tahu, saling memberikan informasi, saling mengingatkan 

ataupun mengatasi sesuatu antara individu satu dengan yang lainnya maupun 

individu dengan kelompok. Intinya  sebuah jaringan dan hubungan sosial 

merupakan sesuatu yang berarti bagi setiap individu maupun kelompok 

masyarakat maupun organisasi. Karena dalam sudut pandang sosiologi dapat 

dikatakan demikian bahwa kita, ataupun dari orang – orang yang kita kenal 

secara lebih luas ikatan – ikatan di antara manusia juga menjadi blok 

bangunan utama dari sebuah bangunan sosial yang lebih besar.  

1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat diartikan sebagai 

usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan 
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yang kriterianya sesuai dengan Undang – Undang tentang UMKM No 20 

Tahun 2008. Selain itu usaha UMKM juga merupakan usaha yang 

dikembangkan sendiri oelah seseorang baik individu maupun kelompom 

dalam masyarakat dimana usaha tersebut bukan merupakan anak perusahaan 

maupaun dikuasai oleh perusahaan.  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bentuk usaha kecil yang 

memiliki fungsi sebagai katup pengaman baik dalam menyediakan alternatif 

kegiatan usaha produktif, penyaluran kredit, maupaun dalam hal penyerapan 

tenaga kerja. Krisis ekonomi pada tahun 1998 menjdai bukti bahwa sektor 

UMKM merupakan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Ekonomi kreatif 

yang bersumber pada kreatif sumber daya kreatif, berpeluang mendorong 

daya saing bangsa Indonesiadi masa depan (Irma Siti, 2016:1). 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang 

berbeda dalam berbagai aspek, berdasarkan literatur dan instansi atau 

lembaga yang memberikan definisinya. Usaha mikro kecil dan menengah 

merupakan  salah satu bentuk pengembangan usaha kecil yang bergerak pada 

bidang usaha yang menyentuh pada kepentingan mansyarakat kecil. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS)  pada tahun 2013 ada sekitar 57.895.721 

jumlah UMKM, dengan melihat angkat tersebut tentu perkembangan UMKM 

sudah cukup baik dari segi prosentasi. Melihat perkembangannya sekitar 2.41 

% masih kurang signifikan jika di bandingkan ada pertumbuhan penduduk 

yang ada dan jumlah pengangguran pada saat itu yang terus mengalami 

kenaikan (Nur Dwi, 2017:3).  
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Proses pemulihan ekonomi di Indonesia, dari sektor UMKM memiliki 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan di dunia industri. Sektor 

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dilihat dari berbagai aspek 

seerti yang pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap 

sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga 

kerja. Pada dasarnya definisi UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan 

sebagai berikut : (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (2) Usaha Kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (Nur Dwi, 

2017:5).  
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Keberadaan UMKM berbasis kreatifitas ini memberikan keuntungan 

sendiri bagi masyarakat khususnya pada wilayah pedesaan. Dalam kajian ini 

penekanan UMKM yang diambil pada industri kreatif dimana pelaku usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) lebih kepada bagaimana seseorang mampu 

mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

melihat bagaimana perkmbangan pasar. Adanya UMKM nernasis kreativitas 

ini memiliki posisi ynag berbeda – beda dari berbagai negara, dimana hal 

tersebut menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi, namun 

perkembangan UMKM berbasi kreativitas masih cukup rendah dala 

pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor lainnya  (Darwanto, 2013 

:144). 

 

 

 

 

  



47 
 

Tabel 2.2 Gambaran UMKM berbasis Kreativitas pada 
Beberapa Negara 

 

Sumber : Darwanto dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (2013) 

 

UK USA EROPA 
1. Dukungan penuh dari 

komite industri kreatif  
2. Dukungan investasi bagi 

industri kreatif  
3. Terdapat pemetaan strategi 

untuk mengembangkan 
kluster kreatif melalui 
kebijakan perumusan dan 
pengembangan program 

1. Adanya kekuatan aglomerasi. 
2. Terdapat undang – undang 
yang mengatur tentang industri 
kreatif.  

1. Adanya perlindungan 
untuk kreativitas dan 
inovasi. 
2. Investasi pada sumber – 
sumber inovasi. 

Hongkong Korea China 
1. Mengedepankan 

kebudayaan setempat 
sebagai mesin penggerak 
industri 

1. Pergeseran paradigma  ke 
arah industri yang 
mengedepankan nilai 
kebudayaan yang dimiliki. 

2. Memfasilitasi pembentukan 
infrastruktur. 

1. Adanya strategi nasional 
pentingnya membangun 
industri kreatif  
2. Adanya peraturan dari 
pemerintah  
3. Bakat merupakan 
kompetensi dasar dari 
persaingan industri kreatif  
4. Kuatnya perlindungan 
HAKI  
5. Pendampingan bisnis 
dan meningkatnya 
penyatuan rantai industri  
6. Membangun brand dan 
memperbesar 

JEPANG SINGAPURA INDONESIA 
1. Pemerintah mendukung 
penuh melalui perlindungan 
HAKI  
2. Adanya perluasan 
lingkuangan kreatif 

1. Adanya kekuatan IT dan 
infrastruktur telekomunikasi 
yang baik  
2. Dukungan pemerintah  
3. Adanya pengembangan 
world class art dan infrastuktur 
budaya 

1. Dukungan Pemerintah 
melalui PP No.6 Tahun 
2006 tentang 
pengembangan ekonomi 
kreatif  
2. Pengelompokan 
subsektor UMKM kreatif 
menjadi 14 sektor  
3. Adanya peraturan 
tentang hak kekayaan 
intelektual 
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Meskipun demikian keberadaan UMKM berbasis kreatifitas di 

Indonesia belum dipetakan. Pemerintah memfokuskan pada keberadaan 

UMKM berbasis kreativitas yang ditunjukan dengan adanya instruksi atau 

arahan langsung dari Presiden kepada kementrian perdagangan untuk 

meningkatkan industri kreatif busana, kerajinan, iklan musik handicraft dan 

furniture serta melakukan proses pemetaan terhadap UMKM berbasis 

kreativitas di Indonesia.  

UMKM merupakan bentuk cara pemerintah dalam menangani jumlah 

pengguran, adanya UMKM dalam sistem reatif yang dikembangkan oleh  

pemerintah memberikan dampak yang positif. Melihat data diatas peran 

UMKM yang awalnya di kembangkan oleh pemerintah memang memberikan 

dampak yang positif, selain itu juga mampu menguranggi jumlah 

pengangguran yang ada di Indonesia ini. Peran UMKM di dalam 

perekonomian Indonesia adalha ssentral dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan dan menghasilkan out-put meskipun adanya UMKM dalam 

perekonomian Indonesia merupakan sentral adanya kebijakan Pemerintah 

maupun pengaturan yang mendukung sampai sekarang belum maksimal 

(Idris Niode, 2009:3). Tentu dalam perkembangan UMKM setiap tahunnya 

pemerintah selalu mencoba untuk memperbaruinya hal tersebut dilakukan 

guna mengurangi jumlah pengangguran yang ada setiap tahunnya.  

Badan Pusat Statistik (BPS) Pasuruan tahun 2016 mengelompokkan 

jumlah UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1 – 4 

orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5 – 19 orang tenaga 
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kerja disebut sebagai usaha kecil, 20 – 99 orang tenaga kerja  atau lebih 

digolongkan sebagai usaha menengah dan bila lebih dar 100 orang tenaga 

kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar. Dalam penggolongan 

berdasarkan jumlah angka tenaga kerja dapat kita simpulkan bahwa usaha 

mikro yang ada di Desa Tanjungarum yaitu industri jamur tiram ini masih 

tergolong pada industri kelompok usaha mikro karena berdasarkan 

narasumber yang saya dapatkan industri budi daya jamur milik Pak Irwanto 

ini masih tergolong usaha mikro, karena mereka masih mengerjakannya 

sendiri dan hanya dibantu oleh 4 orang pegawainya saja. Usaha Industri jamur 

tiram milik Pak Irwanto ini adalah bentuk usaha dalam mengembangkan 

sebuah produk, ataupun pembudi dayaan jamur tiram yang nantinya 

mendapatkan nilai ekonomis dan memiliki daya jual yang dapat memberikan 

keuntungan kepada pemiliknya.  

1.3.1 Industri Kreatif 

Industri Kreatif adalah sekumpulan aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri 

kretif juga dikenal dengan industri budaya atau juga ekonomi kreatif. 

Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa idustri kreatif 

merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan 

serta bakat individu untuk kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan 

menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta dari seseorang 

(Sigit Hermawan, 2012:9). 
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Industri memiliki pengaruh yang menimbulkan beberapa akibat fisik 

didalam masyarakat. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat oleh masyarakat 

dengan adanya industri bisa disa dalam berbagai bentuk (Parker, 1992:93). 

Dalam hal ini akibat yang dirasakan oleh masayrakat seperti halnya 

terbukanya lapangan kerja baru, memberikan kemudahan untuk mencari 

pekerjaan, meringankan kebutuhan ekonomi. Hal hal seperti diatas dapat 

dikaitkan dengan adanya industri baru yang muncul. Secara makro ekonomi 

kreatif merupakan pilihan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, maupun pengurangan penduduk miskin. Berbagai 

subsektor pada industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena 

terdapat banyak sumber daya insani kreatif maupun dari segi kekayaan 

budayanya.  

Secara konseptual ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang 

bertumpu pada aktivitas berpikir dan daya kreasi masusia. Dalam ekonomi 

kreatif terdapat usaha industri kreatif, dimana industri baru yang berlandaskan 

inovasi dan kreatifitas, sehingga pelaku dalam industri kreatif harus terus 

berinovasi dan mengembangkan produk ataupun jasanya. Dalam 

pengelolahan industri kreatif ini nantinya hasil yang diharapkan adalah 

dimana terciptanya peluang usaha baru serta bagaimana nantinya produk 

yang dihasilkan mampu bertahan dalam waktu yang lama serta mampu 

bersaing di pasar ekonomi.  

Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Pangestu (2008), yang 

memberikan definisinya tentang industri kreatif, dalampemetaan industri 
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kreatif telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia 

tahun 2007 yang menggnakan acuan kreatif yang sama, sehingga industri 

kreatif di Indonesia dapat didefinisikan sebagi industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakan individu untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangaan pekerjaan melalui penciptaan dan 

pemanfaatan suber daya kreasi dan daya cipta dari individu terssebut (Zuliani, 

2014:116). 

Setelah  melalui  studi intensif Kementrian Perdagangan Indonesia  

akhirnya ditentukan 14 subsektor (kelompok industri) yang masuk dalam 

industri kreatif. Keempat belas sub sektor itu adalah arsitektur,  desain, 

fashion, film, video, dan fotografi, kerajinan, layanan komputer dan piranti 

lunak, musik, pasar barang seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, 

permainan interaktif, riset & pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan 

radio.  

1. Periklanan (advertising), yakni kegiatan kreatif yang berkaitan jasa 

periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium 

tertentu).  

2. Arsitektur, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain 

bangunan secara menyeluruh baik dari level makro (town planning, 

urban design, landscape architecture) sampai level mikro (detail 

konstruksi).  

3. Pasar barang seni, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai 
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estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, 

dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, 

automobile, dan film.  

4. Kerajinan atau craft, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh 

tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses 

penyelesaian produknya.  

5. Desain, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain 

grafis, desain interior, desainproduk, desain industri,konsultasi 

identitasperusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan 

dan jasa pengepakan. 

6. Fashion, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain 

pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi 

pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk fesyen,serta 

distribusi produk fesyen.  

7. Video, film dan fotografi, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan 

kreasi produksi video,film,dan jasa fotografi,serta distribusi rekaman 

video dan film.  

8. Permainan interaktif atau game, yakni kegiatan kreatif yang 

berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer 

dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.  
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9. Musik, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

kreasi/komposisi, pertunjukan ,reproduksi, dan distribusi dari 

rekaman suara.  

10. Seni pertunjukan atau showbiz, yakni kegiatan kreatif yang 

berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan.  

11. Penerbitan dan percetakan, yakni kegiatan kreatif yang terkait 

dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, 

tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari 

berita.  

12. Layanan komputer dan piranti lunak (software): kegiatan kreatif 

yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa 

layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, 

pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis 

sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak 

dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.  

13. Televisi dan radio (broadcasting), yakni kegiatan kreatif yang 

berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara 

televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), 

penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk 

kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. 

14. Riset dan pengembangan atau R&D, yakni kegiatan kreatif terkait 

dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan 

teknologi serta penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk 



54 
 

perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, 

alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar. 

Selain itu, agar pembinaan dan pengembangan industri kreatif lebih 

terfokuskan pada pengembangan industri saat ini. selain itu Pemerintah juga 

telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang 

Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tentang INPRES tersebut dijelaskan 

tentang bagaimana peran dan tanggung jawab dari instansi yang terkait 

dengan pengembangan ekonomi kreatif.  

Peluang dalam industri kreatif dalam negeri maupun dalam luar negeri 

memiliki peluang yang sangatlah besar. Pangsa pasar yang diberikan untuk 

industri kreatif ini masih terbuka lebar, dan akan selalu memiliki 

kecenderungan meningkat. Kecenderungan peluang  akan berkembangnya 

industri kreatif bisa dilihat dari beberapa sisi seperti halnya pada sisi 

perubahan perilaku pasar dan konsumen dari sisi tersebut kita bia melihat 

banyaknya perkembangan industri kreatif dari kemajuannyanya. 

1.4 Landasan Teori 

1.4.1 Konsep Modal Sosial 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori modal sosial untuk 

menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Modal sosial 

atau social capital merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh 

para ahli sosial untuk memahami tentang masyarakat dan komunis. Pada 
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awalnya teori modal sosial ini di kembangkan pertama kali oleh Sosiolog 

Perancis Piere Bourdieu dan Sosiolog Amerika Serikat James Coleman, 

Bourdieu memberikan konsepnya ada tiga macam modal, yaitu modal uang, 

modal sosial, dan modal budaya yang akan lebih efektif lagi jika diantara 

ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial didalamnya. Sedangkan 

Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sumber yang memiliki 

manfaat bagi aktor melalui hubungan sosialnya (Field, 2014:37).  

Selain dari dua Sosiolog di atas Putnam juga mengungkapkan 

konsepnya mengenai modal sosial dimana awalnya Putnam memiliki tiga 

ramuan utama dalam pemahasan ini sebelum merubahnya yang dulunya 

dikenal dengan identifikasi “partisipan” daripada “masyarakat” dari konsep 

awal tersebut menjaarkan dimana mereka yang lebih banyak menerima 

manfaat dari modal sosial. Kemudia pada argumennya Putnam memberikan 

gagasan inti dari teorinya adalah modal sosial merupakan jaringan sosial yang 

memiliki nilai, kontak sosial yang memberikan pengaruh pada produktivitas 

individu dan juga kelompok (Field, 2010:51). 

Untuk lebih banyak menerangkan perbedaan – perbedaan dalam 

keterlibatan yang dilakukan warga modal sosial merujuk pada agian 

organisasi sosial, seperti jaringan, kepercayaan dan norma yang dapat 

meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan – tindakan 

yang terkoordinasi. Lebih tepatnya modal sosial dapat memberikan 

sumbangsih pada tindakan kolektif dengan meningkatkan biaya potensial 

bagi para pelaku politik serta memperkuat norma – norma resiprositas  (Field, 
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2010:49-50). Kemudian Putnam menyempurnakan kembali definisi modal 

sosial menurutnya merupahan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan 

sosial yaitu jaringan, kepercayaan dan norma yang mendorong partisipasi 

bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari 

tiga ramuan utama dalam pemahasan itu belum berubah dari tahun ke tahun 

kemudian pada tahun 1993 memperbaruinya dengan mengubah identifikasi 

“partisipan” ketimbang “masyarakat” sebagai penerima manfaat modal 

sosial. Pada sebuah bukunya juga Putnam beragumen bahwasanya gagasan 

inti dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak 

sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok (Field, 2010:51). 

Seiring dengan perkembangan waktu konsep modal sosial dinilai 

mulai mengalami perkembangan. Berbagai penelitian tentang modal sosial 

mulai banyak dilakukan sehingga menciptakan banyak konsep baru tentang 

modal sosial. Menurut Lyon (2000) modal sosial berasal dari interaksi yang 

dilakukan dengan berbagai faktor yang masing – masing memerlukan 

hubungan sosial yang membentuk bagaimana masyarakat bereaksi, dan reaksi 

tersebut dibentuk oleh adanya modal sosial. Selain dari putnam ada juga 

beberapa pandangan dari para ahli tentang Modal Sosial, hal itu di ungkap 

kan oleh masing – masing tokoh yang memperkenalkan konsep tentang 

Modal Sosial untuk pertama kalinya. Berikut perbandingan konsep Modal 

Sosial menurut beberapa Tokoh : 
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Tabel 2.3. Modal Sosial Menurut Beberapa Tokoh 

Tokoh  Definisi Makud/Tujuan Analisa 

Piere 
Bourdieu 

Modal Sosial adalah 
jumlah sumber daya, 
aktual atau maya yang 
berkumpul pada 
seseorang individu 
atau kelompok karena 
memiliki jaringan 
tahan lama berupa 
hubungan timbal balik 
perkenalan dan 
pengakuan yang 
sedikit banyak 
terintitusionalisasikan. 

Mendapatkan 
modal manusia  

Individu 
dalam 
kelompok 
yang 
memiliki 
jaringan. 

James 
Coleman 

Mengungkapkan 
bahwa modal sosial 
adalah 
mempresentasikan 
sumber daya karena hal 
ini melibatkan harapan 
akan resiprositas dan 
melampaui individu 
manapun sehingga 
melibatkan jaringan 
yang lebih luas yang 
hubungan – 
hubungannya diatur 
oleh tingginya tingkat 
kepercayaan dan nilai – 
nilai bersama. 
 

Mendapatkan 
kepercayaan 
penuh dalam 
memembangun 
sebuah 
kepercayaan 
terhadap 
individu 
maupun 
kelompok. 

Individu 
dalam 
keluarga 
maupun 
dalam 
kelompok 
masyarakat. 

Robert D 
Putnam  

Modal sosial 
merupakan bagian dari 
kehidupan sosial yang 
berkaitan dengan 
jaringan, kepercayaan 
dan norma yang 
mendorong partisipan 
bertindak berama 
secara lebih efektif 
untuk mencapai tujuan 
berama.   

Mendapatkan 
wilayah yang 
efektif dalam 
menjalin 
jaringan sosial 
dalam wilayah 
masyarakat.  

Kelompok 

Sosial.  
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Berdasarkan pemaparan diatas teori modal sosial yang dikemukakan 

oleh beberapa tokoh ahli, pada penelitian ini teori modal sosial yang 

digunakan adalah teori yang dicetuskan oleh Robert Putnam, dimana 

merumuskan tentang modal sosial yang mengacu pada ciri – ciri organisasi 

sosial, seperti jaringan, norma – norma, dan kepercayaan yang memberikan 

fasilitasi koordinasi kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama – sama 

(Field, 2014:51). Modal sosial disini tidak hanya melihat dari segi hubungan 

interaksi yang melibatkan faktor perilaku orang tertentu saja, tetapi juga 

melibatkan individu dalam kelompok – kelompok yang membentuk suatu 

jaringan sosial. Tiga komponen yang dicetuskan oleh Putnam yang mengacu 

pada konsep Modal Sosial menurutnya, 1) Jaringan  sosial yang mengacu 

pada adanya sebuah komunikasi dan koordinasi. 2) Kepercayaan yang 

melihat kepercayaan di dalam bermasyarakat. 3) Norma, poin terakhir ini 

menjadi bagian diantara kelompok dalam jaringan sosial sehingga 

memungkinkan sebuah peraturan dan sanksi yang bisa diberikan antara satu 

dengan yang lain dalam sebuah kelompok atau jaringan.  

Selanjutnya Putnam memperkenalkan perbedaan antara dua bentuk 

dasar modal sosial yaitu, menjembatani (inklusif) dan mengikat (eksklusif). 

Modal sosial yang mengikat  cenderung mendorong  identitas eksklusif dan 

mempertahankan homogenitas, sedangkan Modal sosial yang menjembatani 

cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing – masing 

bentuk tersebut membantu menyatukan keutuhan yang berbeda. Modal sosial 
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yang mengikat merupakan suatu bentuk yang baik bagi seseorang dalam 

menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidarita, sambil pada saat 

yang sama menjadi perekat sosiologi, dalam memelihara kesetiaan yang lebih 

kuat di dalam kelompok serta memperkuat identitas syang lebih spesifik. 

Sebuah hubungan yang menjembatani lebih baik dalam menghubungkan aset 

eksternal dan bagi perebaran informasi sehingga dapat membangun identitas 

dan resiprositas yang lebih luas  (Fied, 2014:52). 

Robert D. Putnam mendefinisikan modal sosial sebgai bentuk 

kehidupan sosial yang berhubungan dengan jaringan, norma, dan 

kepercayaan yang nantinya mampu mendorong seseorang untuk bertindak 

partisipan dan bersama – sama secara ebih efektif untuk mencapai tujuan 

bersama (Field, 2014:51). Dengan demikian pada penelitian kali ini dengan 

teori yang diangkat dari konsep pertama kepercayaan, kepercayaan ini dapat 

dilihat dari beberapa sudut pandang seperti seberapa tinggi partisipasi dari 

masyarakat dalam pengembangan industri kecil dengan konep usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) dengan tidak menghilangkan interaksi sosial 

di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat desa menumbuhkan rasa 

percaya antara satu dengan yang lainnya merupakan konsep penting ketika 

seorang individu ingin membuka sebuah indutri dengan mengikutsertakan 

masyarakat sekitar. Modal sosial hanya bisa dibangun ketika individu mau 

belajar dan mau mempercayai individu lain sehingga mereka membuat 

komitmen bersama yang dapaat menguntungkan satu dengan lainnya. 
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Penelitian ini mencari tahu bagaimana bentuk dan peran modal sosial 

yang ada di masyarakat Desa Tanjungarum yang khususnya pada masyarakat 

yang bergerak pada bidang Industri budidaya jamur, karena peneliti tertarik 

pada kelompok Industri jamur ini, dimana awalnya mereka di bentuk 

kelompok pelatihan budidaya jamur yang pada akhirnya mereka mampu 

mendirikan usaha mikro yang bergerak pada industri budidaya jamur, apakah 

modal sosial dengan tiga konsep diatas masih ada dalam kelompok ini atau 

mungkin modal sosial yang ada pada kelompok industri jamur ini masih 

kurang. Dalam penelitian ini, hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian 

yang berkaitan dengan modal sosial diharap nantinya setelah penelitian ini 

masyarakat khususnya Desa Tanjungarum bisa menjaga hubungan sosial 

yang baik dan saling percaya satu sama lain, meskipun mereka melakukan 

persaingan dalam segi ekonomi atau dalam insdustri yang mereka 

kembangkan.  
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