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Bab II 

Tinjauan Teoritis 

 

Pengantar 

Perspektif Pierre Bourdieu  mengenai habitus, ranah, modal 

dan praktik akan dimanfaatkan untuk menganalisa pengalaman 

berwirausaha para pengusaha seni kerajinan perak di desa Celuk, Bali. 

Teori Bourdieu digunakan sebagai kerangka teori untuk melihat secara 

mendalam trajektori pengusaha lokal maupun pengusaha migran dalam 

merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha seni kerajinan 

perak. Pada pembahasan ini akan diuraikan pandangan Bourdieu 

tentang habitus, ranah, modal dan praktik dalam konteks pemanfaatan 

modal dalam dinamika berwirausaha pada industri seni kerajinan 

perak. 

 

Habitus, Ranah, Modal dan Praktik 

A Set of durable and transposeable dispositions that is 
structured by the social conditions of the subjects and that, in turn, 
structures the perception and action of these subjects Bourdieu, (1977). 
Habitus merupakan keterampilan yang berasal dari tindakan praktis 

sehari-hari (seringkali tidak disadari) sehingga disebut tacit atau 

implicit knowledge yang dalam waktu tertentu menjadi kemampuan 

alami, dan mengalami perkembangan dalam suatu ruang lingkup 

(Pierre Bourdieu, 1982).  

Sejajar dengan bekerjanya modal ekonomi dan infrastruktur 

ekonomi sebagai faktor produksi masyarakat, serta bekerjanya modal 

simbolik dan modal kultural serta supra struktur kultural sebagai 

reproduksi masyarakat, Bourdieu juga menawarkan konsep habitus 

untuk di satu pihak menolak determinasi penuh dari struktur, dan 

menolak pula pilihan bebas dari individu sebagai agen. Habitus adalah 

disposisi yang dimiliki individu untuk melakukan persepsi dan respon 
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dengan cara tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Disposisi itu 

bersifat sosial karena merupakan kemampuan yang ditanamkan oleh 

lingkungan asal dari individu yang bersangkutan, ditanamkan ke dalam 

diri individu dari sejak kecil di lingkungan keluarga maupun di 

lingkungan kelompok sosialnya yang lain. Namun, disposisi itu karena 

proses penanamannya yang berlangsung lama dan terus menerus, juga 

seakan alamiah, beroperasi pada diri individu secara spontan dan 

instinktif. Karena merupakan proses sosial, habitus dimungkinkan oleh 

struktur, jadi terstrukturkan. Tetapi, karena tertanam begitu dalam, 

bersifat spontan dan instinktif, habitus tersebut menyatu dengan 

subjek dan menjadi kekuatan yang menstrukturkan1 

Bourdieu memiliki pandangan tersendiri tentang habitus, yaitu  

sistem disposisi yang bertahan lama dan dapat berubah, struktur yang 

terstruktur, berpengaruh dan berfungsi sebagai struktur yang 

membentuk struktur, prinsip yang menghasilkan dan mengorganisir 

praktik dan representasi, secara objektif dapat disesuaikan dengan hasil 

tanpa menuntut kesadaran yang mengarah pada suatu tujuan atau 

mengekspresikan penguasaan tindakan yang penting untuk 

mencapainya (Bourdieu, 1990:53). 

Pandangan dan definisi Bourdieu tentang habitus menunjukan 

adanya penolakan pandangan objektivisme, subjektivisme, dan 

perilaku rasional. Bagi Bourdieu, individu yang tindakannya nampak 

seperti koor tanpa konduktor dibentuk oleh habitus (Purwanto, 2013).  

Habitus dibentuk oleh posisi individu dalam arena (field), dan arena 

merupakan jaringan hubungan obyektif di antara posisi. Posisi yang 

dimaksudkan ialah agen atau institusi yang secara objektif 

mempengaruhi individu yang mendudukinya. Bourdieu (1992:97) 

menggambarkan arena sebagai struktur distribusi dan spesies 

kekuasaan (modal) yang pemiliknya memberikan akses pada 

keuntungan-keuntungan spesifik yang menjadi sasaran dan akan 

dicapai dalam arena tersebut. Ruang lingkup sosial masyarakat 

merupakan arena sesuai dengan diferensiasi tingkat sosial. Di dalam 

rana, para aktor (individu maupun kelompok) berusaha untuk 

                                                           
1 Pandangan Dr. Pamerdi Giri Wiloso, M.Si. dalam ujian Tesis tanggal 29 Juli 2015. 



11 

meningkatkan posisinya pada tangga stratifikasi dengan 

mengakumulasi modal.  

Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat 

upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan 

juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki 

kekuasaan. Ranah juga merupakan arena pertarungan di mana mereka 

yang menempatinya dapat mempertahankan atau mengubah 

konfigurasi kekuasaan yang ada. Struktur ranahlah yang membimbing 

dan memberikan strategi bagi penghungi posisi, baik individu maupun 

kelompok untuk melindungi atau meningkatkan posisi mereka dalam 

kaitannya dengan pencapaian sosial. Konsep ranah tidak bisa 

dilepaskan dari ruang sosial (social space) yang mengacu pada 

keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Konsep ini memandang 

realitas sosial sebagai suatu topologi (ruang), artinya pemahaman ruang 

sosial mencakup banyak ranah di dalamnya yang memiliki keterkaitan 

satu sama lain dan terdapat titik-titik kontak yang saling berhubungan. 

Dengan kata lain, ranah memiliki struktur dan kekuatan tersendiri 

(Fashri, 2014 : 106) 

(habitus x modal)+ ranah = praktik merupakan relasi-relasi 

antara habitus dan ranah mengenai tindakan (praktik) yang juga 

merupakan produk sejarah. Dalam suatu ranah, terdapat pertaruhan 

kekuatan-kekuatan, dan orang yang memiliki modal besar dan orang 

yang tidak memilik modal. Memahami konsep ranah berarti 

mengaitkannya dengan modal. Istilah modal digunakan oleh Bourdieu 

untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. 

Ide Bourdieu tentang modal lepas dari pemahaman dalam tradisi 

marxian dan juga dari konsep ekonomi formal. Konsep ini mencakup 

kemampuan melakukan kontrol terhadap masa depan diri sendiri dan 

orang lain. Istilah modal membuat beberapa ciri penting, yaitu : modal 

terakumulasi melalui investasi, modal bisa diberikan kepada yang lain 

melalui warisan, modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan 

kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan 

penermpatannya (Fashri, 2014 : 108). 
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Bourdieu, menegaskan bahwa modal merupakan kerja yang 

terakumulasi, modal menjadi dasar, membentuk dan mempertahankan 

tatanan sosial (Bourdieu, 2002: 281). Bourdieu memaknai modal tidak 

hanya sebagai benda material yang terlihat tetapi juga tidak terlihat 

secara fisik (intengible). Modal memiliki makna ketika berada dalam 

sebuah arena (field), sebagai basis dominasi. Modal dapat dikonversi 

menjadi bentuk yang berbeda-beda sehingga menunjukan karakteristik 

(convertible), modal yang memiliki tingkat konversi yang paling tinggi 

ialah jenis atau tipe modal yang dapat dikonversi menjadi modal 

simbolik sehingga memberikan legitimasi (legitimate authority) kepada 

seseorang mengenai kelas dan statusnya. 

Bourdieu mengklasifikasikan jenis atau tipe modal berdasarkan 

kelas, yakni modal yang berperan dalam masyarakat dan menentukan 

kekuasaan dalam hubungan sosial maupun ketidaksetaraan sosial yakni 

modal ekonomi (economic capital) yaitu modal fisik berupa aset tetap 

maupun aset lancar, modal sosial (sosial capital), modal budaya 

(cultural capital), modal simbolik (simbolic capital). Modal tersebut 

membentuk struktur pada lingkup sosial berdasarkan diferensiasi dan 

distribusi. Aktor maupun kelompok didefinisikan berdasarkan besar 

modal atau akumulasi dari  komposisi modal tersebut. 

 Secara umum, modal ekonomi menunjukan kepemilikan atas 

sumber ekonomi, modal sosial mencakup jaringan atau hubungan sosial 

yang dimiliki aktor dalam menentukan repro-duksi kedudukan 

sosialnya untuk mobilisasi kepentingan. Modal budaya dapat ditinjau 

dari pengetahuan objektif, cita rasa dan prefe-rensi, kualifikasi formal 

(institusional), kemampuan budaya (cultural skill) seperti kemampuan 

menulis, berbahasa, sopan santun, cara bergaul, serta kemampuan 

praktis (memainkan alat musik). Disisi lain, modal simbolik mencakup 

status atau kedudukan aktor, otoritas dan prestise, seperti nama besar 

secara turun-temurun dikenal dan dihormati banyak orang, posisi 

dalam karir (direktur, dosen, menteri) yang mengacu pada nama 

aktivitas atau kelompok (Gomulia,dkk, 2014).  
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Tabel 2.1. Kodifikasi Modal Bourdieu 

Bourdieu Capital Related Codes 

Economic Capital Money, Assets, Cash, Costs, Prices, 
Investment, Loan, Morgages, Goods. 

Cultural Capital Skills, Knowledge, Know-how, Values, 
Norms, Education, Qualifications, 
Understanding, Cultural, Artifacts, 
Experiences, Awareness of the Culture 
of Farm 

Social Capital Networks, Meetings, Friends, Family, 
Isolation, Tension, Community, Market, 
Changes, Industry Union, Social 
Connections, Professional 
Acquaintances 

Simbolic Capital Identity, Born to farm, Tradition, Status, 
Ownership, Pride emotion, Symbolic 
resources, Land, Farm 

Sumber : Capital Usage in Adverse (Glover 2010, hal 489) 

 

Bourdieu membedakan empat modal yaitu modal ekonomi, 

modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Dalam kondisi stabil, 

orang yang memiliki banyak modal ekonomi cenderung memiliki 

banyak modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik (Bourdieu, 

2002:281). Bourdieu membedakan modal budaya menjadi tiga bentuk. 

Pertama, bentuk embodied misalnya pengetahuan, keahlian, atau 

keterampilan teknis, selera, disposisi artistik, dan sebagainya. Kedua, 

bentuk obyektif misalnya resep, formula, barang seni, perangkat 

komputer, dan sebagainya. Ketiga, institusional modal budaya yang 

berwujud misalnya ijazah atau sertifikat (Bourdieu, 2002: 282). Arena 

produksi budaya merupakan arena yang memproduksi barang bernilai 

simbolik. Berdasarkan otonomi dalam evaluasi produknya, Bourdieu 

membedakan arena produksi menjadi dua ranah yaitu arena produksi 

budaya terbatas (APBT) dan arena produksi budaya skala besar 

(APBSB). Arena produksi budaya terbatas menghasilkan produk seni 

demi seni itu sendiri atau seni tingkat tinggi (highbrow); arena 

produksi budaya skala besar memproduksi barang seni populer atau 

masal (lowbrow). APBT memproduksi barang seni untuk para 

produsen sendiri dan karena itu evaluasinya bersifat otonom, dan 



14 

kriteria evaluasi ditentukan oleh para seniman sendiri. Sedangkan 

APBSB memproduksi barang seni untuk para konsumen awam yang 

memiliki kemampuan untuk membelinya, sehingga tidak bersifat 

otonom karena evaluasinya ditentukan oleh para konsumen yang 

kurang terdidik dalam dunia seni (kaum awam) sehingga kekuatan 

pasar yang menentukan bentuk-bentuk seni yang akan diproduksi 

(Bourdieu, 1993:115-116).  

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai agregat 

sumberdaya aktual dan potensial yang dikatikan dengan pemilikan 

jaringan hubungan perkenalan dan pengakuan yang terlembaga dan 

awet, atau dengan kata lain pada anggota dalam suatu kelompok yang 

memberikan tiap anggotanya dukungan modal yang dimiliki secara 

kolektif, ‘kepercayaan’ yang memungkinkannya mendapatkan kredit 

dalam berbagai pengertian kata (Bourdieu, 2002: 286). Konsep modal 

sosial yang dikemukakan Bourdieu menekankan pada penutupan 

jaringan sosial untuk mendapatkan keuntungan secara efektif. 

Konsepnya mengandaikan solidaritas kelompok yang 

mengimplikasikan konflik sosial yang aktual atau potensial dalam 

perjuangan memperebutkan modal ekonomi, modal budaya dan modal 

sosial dalam masyarakat.  

Pandangan Bourdieu terkait dengan bentuk modal, memiliki 

banyak peluang untuk intepretasi. Kodifikasi modal Bourdieu oleh 

Glover (2010) secara spesifik telah menunjukan hal-hal yang termasuk 

dalam modal ekonomi, budaya, sosial, maupun modal simbolik, namun 

secara spesifik Ekowati dkk (2015) menunjukan adanya modal manusia 

(intelektual) sebagai aset tak berwujud sebagai bagian dari modal 

ekonomi, sebagai faktor penyebab suksesnya lembaga/institusi. 

Rupidara (2008) menegaskan bahwa modal manusia (intelektual) 

didudukan pada tempat strategis dalam konteks kinerja atau kemajuan 

suatu organisasi dan masyarakat karena fenomena pergeseran tipe 

masyarakat dari industrialis dan jasa ke masyarakat pengetahuan, serta 

perusahaan pada tataran mikro mengalami kesulitan untuk mengaitkan 

perkembangan dalam konteks persaingan dan pencarian basis 

keunggulan kompetitif.  
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Perspektif Bourdieu dalam Berbagai Kajian 

Pandangan Pierre Bourdieu memberikan peluang bagi banyak 

peneliti untuk berinterpretasi terhadap suatu fenomena sosial, serta 

peran aktor dalam ranah atau arena.Penelitian tentang peran modal 

menurut Bourdieu telah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian 

yang dilakukan oleh Kudubun (2012) yang menggunakan teori Pierre 

Bourdieu tentang habitus, ranah, dan modal untuk mengungkap 

pergulatan budaya antar kelas sosial, ketika memperebutkan modal 

dalam ranah. Lebih jauh, Arwanto, (2015); Andayani, (2014); dan 

Syahril, (2015) mengkaji tentang arena produksi budaya. Adapun 

kajian tentang konsep habitus, dikaji lebih dalam oleh berbagai peneliti 

antara lain : Hendra (2015); Lutfi (2015); Mahmud (2015); Mutahir 

(2009). Selain itu, Nugraha (2014) dan Astika (2013) secara mendalam 

mengkaji tentang pertarungan dalam ranah untuk mencapai sebuah 

posisi. Lebih jauh Anwar (2013) mengkaji tentang disposisi dan 

pencapaian dalam ranah sosial, dan  Kautsar (2013) memanfaatkan 

teori Bourdieu mengenai modal untuk menganalisa hubungan antar 

negara dan masyarakat di Indonesia. 

Lebih jauh, teori Bourdieu juga dimanfaatkan untuk 

melakukan penelitian mengenai bisnis. Lindstrand dkk (2011) 

melakukan penelitian tentang pemanfaatan modal sosial individu di 

perusahaan bioteknologi. Selanjutnya, Ellis (2000) mengkaji tentang 

pemanfaatan jaringan sosial dari pendiri maupun pengelola untuk 

mengakses sumber daya perusahaan manufaktur. Sementara itu, 

Kontinen & Ojala (2010) mengkaji tentang pemanfaatan modal sosial 

dalam perusahaan milik keluarga. Hal ini menunjukan bahwa 

perspektif Bourdieu, tidak hanya dimanfaatkan untuk mengkaji 

fenomena sosial semata, melainkan dapat diterapkan pada kajian usaha 

mikro kecil menengah sebagai arena atau ranah. Perspektif Bourdieu 

dalam kajian sebelumnya, lebih banyak pada pemanfaatan modal sosial 

dalam berwirausaha, sementara Bourdieu juga membahas modal yang 

lain yaitu modal ekonomi, budaya, dan simbolik. Oleh karena itu, 

kajian mengenai pemanfaatan modal yang lain masih perlu dilakukan. 
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Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penelitian lanjutan dari perspektif Bourdieu, 

peneliti berasumsi bahwa perjuangan dalam arena untuk mendapatkan 

modal memunculkan stratifikasi sosial di antara para pengusaha. 

Pengusaha dominan akan mempertahankan posisinya pada puncak 

hierarki tidak hanya dengan mengakumulasi modal ekonomi, tetapi 

juga mengembangkan pandangan atau visi dan mengimplemen-

tasikannya dalam arena. Oleh sebab itu, pengusaha subordinat 

cenderung melakukan tindakan resistensi terhadap pengusaha 

dominan dengan mengembangkan ide atau pandangan yang berbeda 

dengan pengusaha dominan dalam ranah atau arena (field). Bourdieu 

memberikan gambaran bahwa (habitus x modal) + ranah = praktik 

yang menunjukan suatu realitas sosial di mana para aktor akan 

berupaya memperebutkan sumber daya (modal) untuk 

mempertahankan posisinya dengan menjadi dominan. Berkenan 

dengan pemikiran Bourdieu, dalam penelitian ini akan diuraikan secara 

mendalam pengalaman empirik pengusaha seni kerajinan perak ketika 

merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha dalam 

perspektif pemanfaatan bentuk modal (capital) bagi keberlanjutan 

usaha. 

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam 

pemanfaatan modal (capital) oleh penduduk lokal dan migran sebagai 

pengrajin maupun pengusaha ketika mengembangkan dan 

mempertahankan usaha seni kerajinan perak.  

Kerangka pikir di bawah ini, dikonstruksi berdasarkan 

pemikiran Pierre Bourdieu, dimana ranah atau arena yang dimaksud 

terbagi menjadi tiga bagian yakni merintis usaha, membangun usaha, 

dan mempertahankan usaha. Penduduk lokal sebagai pengusaha dan 

migran sebagai pengrajin merupakan aktor atau individu yang 

memperebutkan sumberdaya (modal) sehingga dapat menempati posisi 

dominasi pada ranah tertentu. Adapun habitus mencakup dimensi 

kognitif dan afektif yang terjewantahkan dalam sistem disposisi aktor.     
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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