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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat tiga bentuk modal sosial 

yaitu bonding, bridging dan linking. Perlu diketahui bahwa modal sosial 

bonding berasal dari keluarga yang sudah dimiliki seseorang sejak ia lahir. 

Modal sosial bonding yang dimiliki seseorang akan berdampak pada 

munculnya kepercayaan dari orang lain untuk menjalin relasi atau dikenal 

dengan bridging yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar 

belakang yang berbeda dan kemudian membentuk suatu organisasi yang 

memiliki tujuan yang sama dan dikenal dengan linking. Ternyata secara 

empiris ada hubungan berjenjang atau rekrusif antara bonding, bridging dan 

linking dalam membentuk modal sosial pengusaha. 

2. Dari penelitian ini diperoleh fakta bahwa ada indikasi kuat bahwa pendidikan, 

modal awal usaha, usia dan jenis kelamin menjadi faktor yang menyebabkan 

seseorang memiliki modal sosial atau tidak, sehingga dapat diartikan bahwa 

pendidikan, modal awal usaha, usia dan jenis kelamin merupakan faktor 

determinan modal sosial. Ada satu lagi temuan bahwa ternyata skala usaha 

mempunyai indikasi kuat menjadi faktor determinan modal sosial karena dari 

hasil riset tampak bahwa skala usaha yang berbeda, modal sosial yang dimiliki 

juga berbeda. Skala usaha yang besar memiliki modal sosial yang tinggi dan 

sebaliknya skala usaha yang kecil, modal sosial yang dimiliki pengusaha 

tersebut juga kecil.  

3. Dari penelitian ini juga diperoleh fakta empiris bahwa modal sosial terkait erat 

dengan kinerja usaha, yang terdiri dari kemudahan bisnis, peningkatan 

pendapatan dan perkembangan usaha yang ditandai oleh meningkatnya skala 

usaha, aset, omset dan pangsa pasar. Modal sosial yang tinggi, kinerja 

usahanya juga tinggi. Sebaliknya jika modal sosial yang dimiliki oleh 

pengusaha rendah, kinerja usahanya juga rendah.  

4. Modal sosial dipengaruhi oleh salah satunya adalah skala usaha. Namun ada 

indikasi kuat juga bahwa modal sosial berdampak pada meningkatnya skala 
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usaha. Ini berarti skala usaha bisa sebagai antesenden maupun konsekuensi 

modal sosial.  

 

5.2. Saran 

Kesuksesan sebuah usaha terkait dengan modal fisik, keuangan, manusia, 

juga modal sosial yang dimiliki oleh pengusaha. Pada penelitian ini, telah 

diketahui bahwa ada tiga bentuk modal sosial yang dimiliki yaitu: bonding, 

bridging dan linking yang ikut membentuk modal sosial pengusaha. Ketiga bentuk 

modal sosial ini saling berkaitan satu sama lain, dengan bentuk hubungan 

bertahap rekrusif, dimana pengusaha memiliki bonding, kemudian disusul 

kepemilikan bridging dan akhirnya memiliki linking. Dari beberapa teori dan riset 

sebelumnya, belum ditemukan ada hubungan rekrusif seperti temuan empiris ini. 

Temuan ini merupakan senjang penelitian yang bisa diteliti dan diperdalam serta 

dibuktikan dalam penelian berikutnya. 

Sebelumnya memang sudah ada riset dari Hawkins dan Maurer (2010) 

mengatakan bahwa “bonding were important for immediate support, but bridging 

and linking social capital offered pathways to longer term survival and wider 

neighborhood and community revitalization”, namun dari riset mereka belum 

dijelaskan mengenai hubungan berlanjut antara bonding, bridging dan linking.  

Menarik untuk dipaparkan mengenai aspek skala usaha. Skala usaha yang 

lebih besar telah menyebabkan perbedaan dalam hal kepemilikan modal sosial. 

Skala usaha yang lebih besar memiliki modal sosial yang lebih tinggi dan skala 

usaha yang lebih kecil memiliki modal sosial yang lebih kecil pula. Disisi lain 

skala usaha juga terus berkembang seiring dengan modal sosial yang dimiliki oleh 

pengusahanya. Ini berarti selain sebagai faktor determinan, skala usaha juga bisa 

menjadi outcome dari modal sosial. Bisa diartikan bahwa skala usaha merupakan 

aspek rekrusif dan resiprokal. Apakah memang benar demikian? Ini adalah agenda 

riset mendatang yang perlu dilakukan untuk membuktikan mengenai masalah ini.  

Selain itu, dalam penelitian ini, skala usaha ditemukan sebagai faktor 

determinan modal sosial, akan tetapi ada kemungkinan skala usaha juga bisa 

menjadi dampak, sehingga perlu dilakukan riset lebih lanjut mengenai skala 

usaha. Di sisi lain, pada penelitian sebelumnya tidak disebutkan bahwa skala 

usaha merupakan faktor determinan modal sosial, tetapi dalam penelitian ini 
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ditemukan fakta yang sebaliknya, sehingga disarankan melakukan riset lebih 

lanjut untuk menguji kebenaran skala usaha sebagai faktor determinan modal 

sosial. 

 


