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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Modal Sosial 

Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama 

lain, khusunya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial merujuk pada 

jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. 

Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Suharto, 2010) 

dalam Anam (2013). Putnam mendefiniskan modal sosial sebagai penampilan 

organisasi sosial seperti jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya 

koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Sementara menurut 

Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan 

dalam sebuah komunitas.  

Suharto (2010) dalam Anam (2013) lebih jauh menjelaskan setidaknya ada 

tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma-norma (norms) dan 

jaringan-jaringan (networks). Hermawati & Handari (2003) dalam Anam (2013) 

mengungkapkan modal sosial yang berkembang dimasyarakat sebagai hubungan 

sosial, adat dan nilai budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar, 

kejujuran, kearifan lokal dan pengetahuan lokal, jaringan sosial dan 

kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab 

sosial, partisipasi masyarakat, dan kemandirian.  

Putnam (1995) dalam Pranadji (2006) dalam Fauziah (2014) menyatakan 

bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan 

efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan 

memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran 

individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan 

masyarakat. Putnam, et al (1993) dalam Field (2010) dalam Fauziah (2014) 

menyatakan modal sosial adalah penampilan organisasi sosial, seperti 

kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-

ikatan masyarakat). Penampilan organisasi sosial tersebut dapat memperbaiki 

efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi 

keuntungan bersama.  
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Dalam konteks pembangunan manusia, modal sosial memiliki pengaruh 

yang sangat menentukan. Di suatu komunitas yang memiliki modal sosial rendah 

hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jauh tertinggal. 

Beberapa dimensi pembangunan manusia yang dipengaruhi oleh modal sosial 

antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah kolektif 

mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat, memperluas 

kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota 

kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama, memperbaiki mutu 

kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan dan banyak keuntungan lainnya 

yang dapat diperoleh.  

Suatu kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan 

membuka kemungkinkan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih 

mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa 

hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan 

memiliki hubungan-hubungan ke luar lingkungan kelompoknya secara intensif 

dan dengan didukung oleh semangat kebijakan untuk hidup saling 

menguntungkan akan merefleksikan kekuatan masyarakat itu sendiri. 

Modal sosial akan meningkatkan kesadaran bersama tentang banyaknya 

kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan dan juga kesadaran bahwa nasib 

bersama akan saling terkait dan ditentukan oleh usaha bersama yang dilakukan. 

Masyarakat yang memiliki tingkat keaktifan tinggi dalam memelihara dan 

memperkuat jaringan hubungan yang saling mempercayai apakah dengan 

lingkungan keluarga, teman dan jaringan-jaringan di luar kelompoknya akan 

memperbesar kemungkinan percepatan perkembangan individu dan masyarakat 

kelompok tersebut. 

Modal sosial ibarat minyak pelumas yang tidak saja memperlicin, tetapi 

akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat 

berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial di tengah 

masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari 

sifat-sifat dengki dan iri, dan merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap 

kelompok masyarakat di luar kelompoknya. Ketika masyarakat kehilangan modal 
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sosial, maka yang akan dihasilkan hanyalah situasi  keterkurungan dan 

keterbelakangan semata. 

Jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial akan memungkinkan 

lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang 

perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari 

penyakit-penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih 

sehat, karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama 

dalam dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi perhatian dan 

saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan 

kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tentram 

(Heliawaty, 2014) 

Putnam (2000) dalam Zulham (2012) menyajikan beberapa temuan 

tentang dampak positif modal sosial misalnya terhadap pertumbuhan anak. Dalam 

suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika, ditemukan  bahwa pada 

kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik 

keselamatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok yang memiliki modal sosial yang relatif lemah. 

Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang 

merefleksikan kebiasaan saling memberi di dalam keluarga, di sekolah dan di 

komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan 

pada perkembangan fisik mereka. 

Pada masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi, lingkungan fisik 

rumah tangga akan jauh lebih bersih, sehat dan bersahabat. Masyarakat terbiasa 

hidup dalam suasana gotong-royong dan saling bertanggung jawab atas 

kenyamanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan komunitas mereka. 

Lebih dari itu, masyarakat akan merasa jauh lebih aman dari berbagai gangguan 

tindak kriminalitas, karena mereka memiliki daya tinggi untuk menangkal 

berbagai gangguan. Putnam (2000) dalam Zulham (2012) lebih jauh 

mengemukakan bahwa modal sosial akan memiliki pengaruh yang sangat besar 

pada munculnya suasana yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha, 

kehidupan bertetangga yang tentram dan bahkan akan merangsang peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. 
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2.1.2. Bentuk- Bentuk Modal Sosial 

2.1.2.1.  Modal Sosial Terikat (Bonding Social Capital) 

Bonding social capital adalah cenderung bersifat eksklusif Hasbullah 

(2006) dalam Hendry (2015). Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat 

pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan 

perhatian adalah lebih berorientasi ke dalam (inward looking) dibandingkan 

dengan berorientasi ke luar (outward looking). Ragam masyarakat yang menjadi 

anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen).  

Di dalam bahasa lain bonding social capital ini dikenal pula sebagai ciri 

sacred society. Menurut Putman (1993) dalam Hendry (2015), pada masyarakat  

sacred society dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur 

masyarakat yang totalitarian, hierarchical dan tertutup. Di dalam pola interaksi 

sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang 

menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal. 

Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015) menyatakan, pada masyarakat 

yang bonded atau inward looking atau sacred, meskipun hubungan sosial yang 

tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan 

kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan dan memiliki modal sosial 

yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dalam keadaan 

tertentu, struktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat bonding social capital. 

Salah satu kehawatiran banyak pihak selama ini adalah terjadinya penurunan 

keanggotaan dalam perkumpulan atau asosiasi, menurunnya ikatan kohesifitas 

kelompok, terbatasnya jaringan-jaringan sosial yang dapat diciptakan, 

menurunnya saling mempercayai dan hancurnya nilai-nilai dan norma-norma 

sosial yang tumbuh dan berkembang pada suatu entitas sosial.  

Misalnya seluruh anggota kelompok masyarakat berasal dari suku yang 

sama. Apa yang menjadi perhatian terfokus pada upaya menjaga nilai-nilai yang 

turun temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku 

(code conduct) dan perilaku moral (code of ethics). Mereka lebih konservatif dan 

mengutamakan solidarity making dari pada hal-hal yang lebih nyata untuk 

membangun diri dan kelompok masyarakatnya sesuai dengan tuntutan nilai-nilai 

dan norma-norma yang lebih terbuka. 
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Dapat ditarik suatu benang merah bahwa, adalah keliru jika pada 

masyarakat tradisonal yang socially inward looking kelompok-kelompok 

masyarakat yang terbentuk dikatakan tidak memiliki modal sosial. Modal sosial 

itu ada, akan tetapi kekuatannya terbatas pada satu dimensi saja, yaitu dimensi 

kohesifitas kelompok. Kohesifitas kelompok yang terbentuk karena faktor 

keeratan hubungan emosional ke dalam yang sangat kuat. Keeratan tersebut juga 

disebabkan oleh pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi yang juga 

berpola tradisional. Mereka juga miskin dengan prinsip-prinsip kehidupan 

masyarakat modern yang mengutamakan efisiensi produktivitas dan kompetisi 

yang dibangun atas prinsip pergaulan yang egaliter dan bebas. Konsekuensi lain 

dari sifat dan tipologi ketertutupan sosial ini adalah sulitnya mengembangkan ide 

baru, orientasi baru dan nilai-nilai serta norma baru yang memperkaya nilai-nilai 

dan norma yang telah ada. Kelompok bonding social capital yang terbentuk pada 

akhirnya memiliki resistensi kuat terhadap perubahan. 

 

2.1.2.2.  Modal Sosial Menjembatani (Bridging Social Capital) 

 Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015), bentuk modal sosial yang 

menjembatani atau bridging social capital ini biasa juga disebut bentuk modern 

dari suatu pengelompokan, grup, asosiasi atau masyarakat. Prinsip-prinsip 

pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: 

(a) persamaan, (b) kebebasan, serta (c) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian 

(kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). 

Prinsip persamaan, bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok 

masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan 

kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. 

Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan 

yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok. 

 Prinsip kebebasan, bahwasannya setiap anggota kelompok bebas 

berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan 

kelompok tersebut. Iklim kebebasan yang tercipta memungkinkan ide-ide kreatif 

muncul dari dalam (kelompok), yaitu dari beragam pikiran anggotanya yang kelak 

akan memperkaya ide-ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok tersebut. 
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Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwasanya nilai-nilai 

kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain 

yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, grup, kelompok, 

atau suatu masyarakat. Kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan 

penderitaan orang lain, berimpati terhadap situasi yang dihadapi orang lain 

merupakan dasar-dasar ide humanitarian. 

Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang menyandarkan pada bridging 

social capital biasanya heterogen dari berbagai ragam unsur latar belakang 

budaya dan suku. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk 

membuat jaringan atau koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan, 

kemanusiaan dan kebebasan yang dimiliki. Bridging social capital akan membuka 

jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan networking 

yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan reciprocity yang lebih 

variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal. 

Mengikuti Colemen (1999) dalam Hendry (2015) tipologi masyarakat 

bridging social capital dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada 

dimensi fight for (berjuang untuk) yaitu yang mengarah kepada pencarian jawaban 

bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok (pada situasi 

tertentu, termasuk masalah di dalam kelompok atau masalah yang terjadi di luar 

kelompok tersebut). Pada keadaan tertentu jiwa gerakan lebih diwarnai oleh 

semangat fight againts yang bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman 

berupa kemungkinan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan-kepercayaan 

tradisional yang dianut oleh kelompok masyarakat. Pada kelompok masyarakat 

yang demikian ini, perilaku kelompok yang dominan adalah sekedar sense of 

solidarity (solidarity making). 

Pada dimensi kemajemukan terbangun suatu kesadaran yang kuat bahwa 

hidup yang berwarna warni, dengan beragam suku, warna kulit dan cara hidup 

merupakan bagian dari kekayaan manusia. Pada spektrum ini kebencian terhadap 

suku, ras, budaya dan cara berpikir yang berbeda berada pada titik yang minimal. 

Kelompok ini memiliki sikap dan pandangan yang terbuka dan senantiasa 
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mengikuti perkembangan dunia di luar kelompok masyarakatnya (outward 

looking). 

Bentuk modal sosial yang menjembatani (bridging capital social) 

umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan 

dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian dibanyak negara menunjukkan bahwa 

dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinan 

perkembangan dibanyak dimensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin 

efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya 

penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkatkan dan 

bangsa menjadi jauh lebih kuat. 

Persoalannya menurut Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015), fakta yang 

ada di negara-negara berkembang menunjukkan kecenderungan bahwa dampak 

positif modal sosial dari mekanisme outward looking tidak berjalan seperti yang 

diidealkan. Walaupun asosiasi yang dibangun oleh masyarakat dengan 

keaggotaannya yang heterogen dan dibentuk dengan fokus dan jiwa untuk 

mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat (problem solving oriented), akan 

tetapi tidak mampu bekerja secara optimal. 

 

2.1.2.3. Modal Sosial Jaringan (Linking Sosial Capital) 

Modal sosial yang menghubungkan (linking social capital) yang 

menjangkau orang-orang yang berbeda pada situasi berbeda seperti mereka yang 

sepenuhnya ada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya 

memanfaatkan banyak sumber daya daripada yang tersedia di dalam komunitas 

(Fauziah, 2014). 

Dalam pengembangan suatu komunitas diperlukan berbagai potensi dan 

sumberdaya baik secara internal maupun eksternal. Modal sosial khususnya 

jaringan dan relasi-relasi merupakan potensi yang dapat mensinergikan dan 

mengungkap potensi dan modal lainnya. Potensi modal jaringan dan relasi 

menjadi inti dalam dinamika pembangunan suatu komunitas. Kompleksitas 

jaringan dan relasi yang tercipta dalam suatu komunitas merupakan salah satu 

indikator kekuatan yang dimiliki komunitas. Jaringan dan relasi tidak hanya 

terbatas pada yang bersifat horizontal, tapi juga yang bersifat vertikal hirarkhis, 
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oleh karena itu semua bentuk jaringan dan relasi menjadi penting untuk diperluas 

sebagai upaya dinamis bagi komunitas dalam mengatasi masalah yang mereka 

hadapi.  

Seregaldin & Grooteart dalam Muspida (2007) dalam Heliawaty (2014) 

melihat bahwa modal sosial juga relevan dengan hubungan hirarkhi organisasi 

vertikal, struktur organisasi formal, ragam politik dan sistem hukum, sistem 

pengadilan dan kebebasan politik. Modal sosial penting bagi warga untuk 

memperoleh akses pada kekuasaan dan sumber-sumber yang instrumental dalam 

memperkuat pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan. Menurut Kearns 

(2007), bahwa relasi-relasi sosial antar individu-individu dan kelompok-kelompok 

dalam strata sosial yang berbeda secara hierarkhis disebut linking social capital. 

Modal sosial yang bersifat lingking tersebut menunjukkan suatu bentuk kekuatan 

komunitas. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dioptimalkan? 

Potensi tersebut sangat ditentukan pula oleh kepercayaan dan norma-norma yang 

dimiliki oleh komunitas tersebut. Dimana inti dari kekuatan modal sosial terletak 

pada tingginya kepercayaan dimiliki dan ketaatan terhadap norma oleh anggota 

dalam komunitas. 

 

2.1.3. Determinan Modal Sosial 

Faktor determinan modal sosial tidak ada kerangka komprehensif dan 

konsisten untuk menganalisis. Pada dasarnya penulis cenderung menekankan 

peran individu dalam menentukan insentif individu untuk berinvestasi dalam 

modal sosial, seperti pendapatan dan pendidikan (Christoforou, 2005; Fidrmuc & 

Gėrxhani, 2005; Van Oorschot & Seni, 2005) dalam Kaasa (2007). 

Pada tingkat individu, modal sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor-

faktor sosial-ekonomi dan kontekstual, pendapatan dan pendidikan paling 

berpengaruh. Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan 

pendidikan yang lebih tinggi bertepatan dengan tingginya probabilitas untuk 

kepercayaan interpersonal dan kelompok dari bagian individu (Bakat & Keefer, 

1997; Denny, 2003; Helliwell & Putnam, 1999; Paldam, 2000; dan lain-lain) 

dalam Kaasa, (2007). 

Pendidikan dan pendapatan dapat memperkuat kepercayaan dan norma- 

norma masyarakat, jika orang tahu bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan 
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seseorang akan lebih cenderung dipercaya. Selain pendapatan dan pendidikan, 

beberapa faktor penentu yaitu: umur dan jenis kelamin tampaknya menjadi 

penting dalam menentukan modal sosial. Menurut Whiteley (1999) dalam Kaasa 

(2007), menunjukkan bahwa orang yang lebih tua dapat memiliki modal sosial 

lebih tinggi. Menurut Jaworski & Kohli (1993), pada dasarnya, usia mendukung 

kemampuan seseorang dalam pengelolaan usaha. Usia mempengaruhi daya 

kreativitas seseorang, karena biasanya semakin tua umur seseorang, maka akan 

semakin matang daya kreativitasnya. 

Mengenai jenis kelamin penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

perempuan cenderung memiliki tingkat jaringan yang lebih rendah, bahwa lebih 

mudah perempuan untuk mendapatkan bantuan keuangan, tetapi laki- laki lebih 

mudah menemukan pekerjaan menggunakan kontak sosial (Christoforou, 2005) 

dalam Kaasa (2007). Perempuan juga memiliki lebih banyak modal sosial yang 

berbasis keluarga yaitu norma-norma yang lebih tinggi (Fidrmuc & Gėrxhani, 

2005) dalam Kaasa (2007). 

 

2.1.4. Bunga Potong  

Bunga potong adalah bunga yang dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian 

bunga untuk berbagai keperluan dalam daur hidup manusia yaitu mulai dari 

kelahiran, perkawinan dan kematian. Oleh karena itu, bunga mempunyai nilai 

ekonomi tinggi. Di lain pihak, beberapa orang percaya bahwa melalui merangkai 

bunga mereka mampu mengekspresikan kemampuan estetika (Widyawan & 

Prahastuti, 1994).  

Bunga potong selain untuk bahan rangkaian bunga, juga merupakan sarana 

peralatan tradisional, agama, upacara kenegaraan dan keperluan ritual lainnya. 

Bahkan dibutuhkan pula untuk berbagai keperluan industri makanan, minuman, 

obat maupun kosmetika atau minyak wangi. Kini masyarakat semakin terbiasa 

dengan pengiriman rangkaian bunga sebagai ungkapan perasaan suka maupun 

dukacita. Dengan demikian, permintaan bunga menjadi meningkat baik jumlah 

maupun jenisnya.  
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2.1.5. Kondisi Pertanian Hortikultura 

Produksi komoditas utama hortikultura selama kurun waktu 2010–2014 

menunjukkan pola yang berfluktuatif. Hal ini terjadi tidak hanya pada komoditas 

sayuran, tetapi juga pada kelompok komoditas buah dan florikultura. Selama 

periode tahun 2010-2014, laju pertumbuhan produksi tertinggi adalah pada 

komoditas buah dan florikultura yaitu sebesar 59,03 %/tahun. Sebaliknya laju 

pertumbuhan produksi terkecil yaitu pada komoditas sayuran yang 

pertumbuhannya di bawah 4,13 %/tahun (Kementerian Pertanian, 2015). 

 

2.2.  Kerangka Penelitian 

Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus 

penelitian, maka disusun suatu kerangka penelitian. Dilihat dari kerangka ini, 

yang menjadi fokus utama penelitian adalah modal sosial. Terbentuknya modal 

sosial tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor determinan yaitu skala usaha, 

modal awal usaha, pendidikan, usia dan jenis kelamin dimana faktor ini akan 

mempengaruhi modal sosial yang dimiliki oleh penjual bunga potong. Modal 

sosial memiliki tiga bentuk yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu bonding 

social capital, bridging social capital dan linking social capital. Masing-masing 

bentuk modal sosial tersebut dapat diukur melalui kepercayaan, norma dan 

jaringan. Dalam penelitian ini, setelah mengetahui modal sosial yang dimiliki oleh 

penjual bunga potong, maka dapat pula diketahui dampak dari kepemilikan modal 

sosial tersebut. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 


