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Bab I 

Pendahuluan 

 

Latarbelakang 

Perkembangan pariwisata mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah. Wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke tempat wisata, cenderung 

mengkonsumsi produk maupun jasa yang tersedia di lingkungan objek 

wisata untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran untuk konsumsi 

produk atau jasa oleh wisatawan salah satunya dapat berupa kegiatan 

belanja cenderamata sebagai kenang-kenangan, bukti perjalanan, atau 

sebagai hadiah untuk kerabat maupun keluarga di daerah asal. 

Aktivitas perbelanjaan cenderamata yang dilakukan wisatawan 

terhadap penyedia produk cenderamata dapat meningkatkan 

pendapatan pengusaha lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

lokal ditinjau dari meningkatnya angka rata-rata pendapatan 

masyarakat lokal setiap tahunnya. 

Pariwisata Bali mengalami perkembangan sejak tahun 1960-an 

ketika mantan presiden Republik Indonesia yang bernama Soeharto 

mencanangkan Bali sebagai destinasi wisata di Indonesia1. Wisatawan 

mancanegara dari tahun ke tahun berdatangan ke Bali untuk berwisata, 

sehingga mendorong pembangunan akomodasi penunjang pariwisata. 

Seperti halnya pada tahun 1968 bandar udara Ngurah Rai Denpasar 

yang diperluas untuk berbagai maskapai penerbangan, sehingga 

wisatawan dalam jumlah banyak mulai berdatangan ke Bali. Sejak saat 

itu, pariwisata Bali senantiasa berkembang, sebagaimana ditunjukan 

dalam pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau Bali 

pada tahun 1969-1973 jumlah wisatawan berkisar 885,6652 dan saat ini 

                                                           
1http://soeharto.co/1973-11-14-presiden-soeharto-resmikan-fasilitas-wisata-di-bali 
2 1969-1973 (pelita I) : 885,665; 1974-1978 (pelita II) : 2.006.314; 1979-1983 (pelita III) 
: 2.893.660; 1984-1988 (Pelita IV) : 4.636.892; 1989-1993 (pelita V) : 12.710.856 sumber 
Statistik Pariwisata Bali tahun 2006. 
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tingkat kunjungan wisatawan ke pulau Bali telah mencapai 1.397.754 

dan pada tahun 2014 tingkat kunjungan wisatawan mencapai 1.555.609 

pada tahun 20153. Hal ini, tentu saja sangat berdampak pada 

pertumbuhan industri pendukung pariwisata termasuk industri 

souvenir. 

Kebudayaan dan seni masyarakat Bali, menjadi potensi wisata 

sekaligus daya tarikwisatawan mancanegara. Mayoritas masyarakat Bali 

pada umumnya menganut kepercayaan agama Hindu, di mana objek 

material kebudayaan dan kepercayaan masyarakat lokal, diwujudkan 

dalam bentuk karya seni. Sebagaimana, aktivitas seni tari maupun seni 

kerajinan di Bali sangat beragam, namun objek material kebudayaan 

seni kerajinan masyarakat Bali memiliki bentuk dan motif yang identik 

dengan kepercayaan atau kebudayaan lokal. Sebagai contoh seni 

kerajinan perak dengan motif naga yakni legenda dalam cerita yang di 

percaya oleh masyarakat Bali sebagai warisan kebudayaan yang 

diwujudkan dalam sebuah tarian adatyaitu tarian keris (Barong). 

Seiring dengan berkembangnya pariwisata Bali, kebudayaan 

dan karya seni masyarakat Bali semakin di kenal oleh wisatawan 

mancanegara. Berkenan dengan karya senidi pulau Bali,terdapat desa 

yang dikenal sebagai pusat seni kerajinan perak atau kriya perak yaitu 

desa Celuk. Istilah kriya perak diberikan kepada masyarakat penyedia 

jasa maupun produk seni kerajinan perak karena latarbelakang sejarah 

dan kebudayaan masyarakat lokal yakni kelompok pengrajin perak 

yang dikenal dengan istilah soroh pande sebagai perintis usaha seni 

kerajinan perak yang mewariskan keterampilan sebagai pengrajin 

perak secara turun-temurun kepada keturunannya maupun masyarakat 

lokal yang ingin belajar menjadi pengrajin. Saat ini, sebagian besar 

penduduk desa Celuk memiliki matapencaharian sebagai pengusaha 

seni kerajinan perak. 

Pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk mengalami 

peningkatan ekonomi seiring meningkatnya pertumbuhan pariwisata 

Bali, di mana wisatawan mancanegara yang berkunjung ke desa Celuk, 

                                                           
3 http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik2 
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membeli produk seni kerajinan perak sehingga meningkatkan 

pendapatan pengusaha lokal. Namun, hal-hal yang sangat esensial 

dalam keberlangsungan pariwisata seperti faktor keamanan wisatawan, 

juga mempengaruhi keberlanjutan usaha. Sebagaimana tragedi Bom 

Bali kedua yang menyebabkan keterbatasan akses wisatawan 

mancanegara ke pulau Bali berdampak pada penurunan jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke desa Celuk. Sehingga, pengusaha 

mengalami kendala dalam mengembangkan dan mempertahankan 

usaha dari kerugian yang di alami. 

Pengusaha memiliki pengalaman belajar, merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha yang beragam. Sebagai 

penduduk desa Celuk, sebelum menjadi seorang pengusaha seni 

kerajinan perak, pekerjaan awal yang ditekuni ialah pekerjaan sebagai 

pengrajin. Keterampilan dasar sebagai pengrajin diperoleh dari 

lingkungan sekitar yakni orang-tua maupun kerabat dalam jangka 

waktu tertentu meningkatkan kemampuan produksi seni kerajinan 

perak hingga mampu menghasilkan karya seni yang berkualitas. 

Setelah, mampu melakukan produksi secara mandiri, pengrajin mulai 

merintis usahanya secara pribadi. Pengrajin yang mendapat dukungan 

orang-tua, disediakan tempat untuk produksi dan tempat menjual 

produk di halaman rumah pribadi, sedangkan pengrajin yang memiliki 

keterbatasan dalam hal biaya dan bangunan rumah, bekerja di tempat 

usaha kerabat atau keluarga untuk mengumpulkan pendapatan sebagai 

modal pengembangan usaha. Pengrajin yang telah memiliki tempat 

penjualan dan produksi, mempekerjakan tenaga kerja pengrajin dari 

luar desa Celuk sehingga dapat menunjang proses produksi. Seiring 

perkembangannya, fokus terhadap penjualan dalam menetapkan 

strategi produksi maupun pemasaran untuk memposisikan usaha di 

pasar seni kerajinan perak, membentuk identitas pelaku bisnis sebagai 

pengusaha seni kerajinan perak. 

Berkembangnya pariwisata Bali dan industri seni kerajinan 

perak di desa Celuk menarik perhatian migran untuk bekerja sebagai 

pengrajin. Kesempatan kerja dan peluang untuk memperoleh 

pendapatan yang tinggi menjadi daya tarik migran untuk bekerja 
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sebagai pengrajin di desa Celuk. Faktor pendorong dan penarik yang 

mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi ialah adanya keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi migran. Pengusaha seni 

kerajinan perak di desa Celuk menerima dan mempekerjakan migran 

sebagai pengrajin di tempat usahanya sehingga dapat menjaga 

keberlangsungan produksi sesuai dengan permintaan pembeli. Namun, 

dalam jangka waktu tertentu setelah migran beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan desa Celuk dan telah memperoleh keterampilan 

menghasilkan seni kerajinan perak ketika bekerja sebagai pengrajin, 

serta memperoleh pendapatan yang cukup untuk merintis usaha secara 

mandiri, migran berhenti bekerja dari tempat pengusaha lokal dan 

membuka usaha jasa produksi secara mandiri di tempat kediaman 

sementara.  

Migran sebagai pengrajin memiliki pengalaman merintis usaha, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha. Migran sebagai 

pengrajin mengalami keterbatasan akses terhadap modal biaya untuk 

merintis usaha selayaknya pengusaha lokal, namun migran dapat 

mengakses pasar dan sumber daya bahan baku maupun perangkat 

produksi seiring dengan berkembangnya pariwisata Bali. Dalam upaya 

merintis usaha, migran sebagai pengrajin mengalokasikan pendapatan 

dari pekerjaan sebagai pengrajin sebelumnya untuk membeli bahan 

baku perak dan perangkat produksi, setelah itu migran mulai 

memproduksi sample dan memperkenalkannya kepada pengusaha 

lokal maupun pengepul sehingga memperoleh produksi pesanan. 

Produksi pesanan pembeli merupakan sumber pendapatan dari migran 

sebagai pengrajin yang hanya menyediakan jasa, sehingga untuk 

mengembangkan usahanya migran menjaga kepercayaan pembeli dan 

meningkatkan keterampilan maupun produktivitas untuk 

menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan permintaan pasar. 

Pengalaman pengusaha lokal maupun pengalaman migran 

ketika merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha seni 

kerajinan perak, tidak terlepas dari pemanfaatan modal seperti yang 

diuraikan oleh Bourdieu tentang habitus dan modal dalam upaya 

mencapai keberhasilan atau kesuksesan.Bentuk modal yang dimaksud 
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ialah modal budaya, modal sosial, modal finansial, modal manusia, dan 

modal simbolik. Disisi lain, penelitian tentang pemanfaatan bentuk 

modal untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan oleh Pierre 

Bourdieu masih sangat terbatas. Sejauh ini, peneliti menemukan 

adanya penelitian yang dilakukan oleh Gomulia dan Manurung (2014) 

tentang identifikasi modal keluarga pada tiga UKM di Bandung yang 

membahas secara mendalam tentang peran modal dalam 

mengembangkan usaha, namun tidak secara mendalam mengkaji 

tentang pertarungan individu di arena (field) dalam memperebutkan 

modal ekonomi sebagaimana yang digambarkan Pierre Bourdieu, 

untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu 

yang lebih fokus mengkaji satu atau dua bentuk modal saja. Seperti 

halnya penelitian yang dilakukan oleh Moyes, dkk (2015) tentang 

pemanfaatan modal sosial dalam menciptakan usaha baru di daerah 

pedesaan, di mana fokus kajiannya terletak pada modal sosial sehingga 

tidak membahas peran modal budaya, ekonomi, dan modal simbolik. 

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha 

(2009) yang secara mendalam mengkaji tentang modal budaya yaitu 

pengelolaan pengetahuan pengusaha sehingga tidak membahas modal 

sosial, ekonomi, simbolik secara mendalam. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

mengkaji secara mendalam tentang pemanfaatan modal (capital) oleh 

penduduk lokal dan migran sebagai pengrajin maupun pengusaha 

ketika merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha seni 

kerajinan perak di desa Celuk, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengalaman 

penduduklokal dan migran sebagai pengrajin maupun pengusaha 

memanfaatkan modal (capital) ketika merintis, mengembangkan dan 

mempertahankan usaha seni kerajinan perak di desa Celuk, Kabupaten 

Gianyar, Provinsi Bali ? 
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Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut.  

1. Bagaimana pengalaman penduduk lokal dan migran sebagai 

pengrajin maupun pengusaha memanfaatkan modal (capital) 
ketika merintis usaha seni kerajinan perak ? 

2. Bagaimana pengalaman penduduk lokal dan migran sebagai 

pengrajin maupun pengusaha memanfaatkan modal (capital) 
ketika mengembangkan usaha seni kerajinan perak? 

3. Bagaimana pengalaman penduduk lokal dan migran sebagai 

pengrajin maupun pengusaha memanfaatkan modal (capital) 
ketika mempertahankan usaha seni kerajinan perak? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

melalui uraian pengalaman penduduk lokal dan migran sebagai 

pengrajin maupun pengusaha terkait dengan pemanfaatan modal 

(capital) ketika merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha 

seni kerajinan perak di desa Celuk, Kabupaten Gianyar, pulau Bali.  

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan secara khusus terhadap pemikiran Pierre 

Bourdieu terkait dengan habitus, ranah, dan modal (capital) melalui 

penelitian pengalaman empirik penduduk lokal dan migran, sebagai 

pengrajin maupun pengusaha dalam upaya mengembangkan dan 

mempertahankan usaha seni kerajinan perak di desa Celuk. 

 

 



7 

Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan mencakup latarbelakang penelitian, yang 

dapat membantu pembaca memahami rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta hasil atau kontribusi 

penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan.  

Bab II : Tinjauan teoritis, dalam bab ini akan diuraikan teori yang 

memberi arah pada penulisan tesis ini yakni teori capital 
dari Pierre Bourdieu, tentang modal(capital) yang dapat 

dimanfaatkan individu untuk mencapai keberhasilan atau 

kesuksesan sebagai teori utama (teori payung) dalam 

menyusun kerangka pikir penelitian secara keseluruhan.  

Bab III  :   Metodologi penelitian, dalam bab ini mencakup metode, 

teknik dalam bingkai pengalaman empirik peneliti selama 

proses penelitian di lapangan. Pembahasan ini mencakup 

penggunaan metode penelitian, pemilihan lokasi 

penelitian, proses mengakses data, proses pengambilan 

serta pengolahan data penelitian lapangan. 

Bab IV : Gambaran umum, merupakan konteks pembahasan yakni 

lokasi penelitian, sejarah dan perkembangan pariwisata, 

serta industri seni kerajinan perak di desa Celuk. 

BabV :  Pengalaman penduduk lokal ketika merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usahamerupakan 

konten pembahasan pertama yakni pengalaman empirik 

ketika belajar teknik menghasilkan seni kerajinan perak, 

merintis usaha, mengembangkan dan mempertahankan 

usaha seni kerajinan perak di desa Celuk. 

Bab VI  : Pengalaman migran sebagai pengrajin ketika merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha merupakan 

konten pembahasan kedua yakni pengalaman empirik 

migran sebagai pengrajin ketika merintis, mengembangkan 

dan mempertahankan usaha seni kerajinan perak di desa 

Celuk. 
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Bab VII : Pemanfaatan modal oleh penduduk lokal dan migran 

sebagai pengrajin maupun pengusaha seni kerajinan perak, 

merupakan analisis terkait dengan pertanyaan penelitian 

yakni pemanfaatan bentuk modal oleh penduduk lokal dan 

migran sebagai pengrajin maupun pengusaha ketika 

merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha 

seni kerajinan perak di desa Celuk. 

Bab VIII : Penutupan, merupakan bagian akhir dari penulisan tesis 

yang mencakup kesimpulan dan saran serta peluang 

penelitian lanjutan. 

 


