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Bab VII 

Pemanfaatan Modal (Capital) Oleh Pengusaha 

Penduduk Lokal dan Pengusaha Migran dalam 

Dinamika Berwirausaha 

 

Pengantar 

Pemanfaatan Modal oleh pengusaha penduduk lokal dan 

pengusaha migran, menunjukan adanya perbedaan dalam dinamika 

berwirausaha. Akumulasi modal yang dimanfaatkan oleh pengusaha 

seni kerajinan perak selalu bertambah dan tidak bersifat konversi pada 

setiap tahapan (arena). Hal tersebut berarti bahwa modal yang 

diperoleh pada tahap merintis, dimanfaatkan pengusaha hingga 

memperoleh modal lain pada tahap mengembangkan usaha. Sementara 

itu, modal yang telah diperoleh pada tahap merintis dan 

mengembangkan usaha, tidak dikonversi (convertable) melainkan 

diperluas untuk mencapai modal selanjutnya yang dapat dimanfaatkan 

untuk mempertahankan usaha. Modal yang dimaksudkan ialah modal 

budaya, modal sosial, modal ekonomi dan modal simbolik sesuai 

dengan perspektif Pierre Bourdieu. Pada pembahasan ini akan 

diuraikan secara mendalam pembahasan tentang pemanfaatan modal 

oleh pengusaha penduduk dan pengusaha migran, sebagai berikut.  

 

Pemanfaatan Modal oleh Penduduk Lokal 

Pada pembahasan ini, akan diuraikan pemanfaatan modal 

sosial, budaya, ekonomi dan simbolik oleh penduduk lokal ketika 

belajar menjadi pengrajin, merintis usaha, mengembangkan dan 

mempertahankan usaha. 

Pemanfaatan Modal ketika Belajar menjadi Pengrajin 

Modal Budaya memiliki peran yang sangat esensial dalam 

berwirausaha. Pengalaman empirik penduduk lokal sebelum merintis 
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usaha ialah belajar menghasilkan seni kerajinan perak dari para 

pengrajin terdahulu yakni orang tua maupun kerabat yang diwariskan 

secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan budaya, yang 

mencerminkan adanya modal budaya. Berkenan dengan modal budaya, 

penduduk lokal ketika belajar seni kerajinan perak melakukan 

produksi menggunakan perangkat kerja sederhana (tradisional) dan 

mengandalkan keterampilan tangan dalam proses produksi, hal 

tersebut dilakukan dan diwariskan secara turun-temurun karena 

bagian dari kebudayaan soroh pande sehingga menjadi kebiasaan atau 

kebudayaan masyarakat di desa Celuk (embodied/habitus), penduduk 

lokal menghasilkan produk seni kerajinan perak yang orisinal dalam 

hal desain yakni jawan dan bun dengan motif dan bentuk yang 

beragam (obyektif), penduduk lokal juga memiliki latar pendidikan 

perguruan tinggi dan memiliki ijazah sarjana (institusional) sehingga 

dapat mengembangkan dan mempertahankan usahanya secara optimal. 

Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2013) 

tentang modal budaya dan modal sosial dalam industri seni kerajinan 

keramik pada klaster industri Kasongan Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang secara mendalam mengkaji tentang pemanfaatan 

modal budaya pada arena produksi ekonomi sehingga membantu 

mobilitas sosial vertikal para pengusaha, dominasi dan resistensi antar 

pengusaha, serta peran modal sosial dalam mengembangkan arena. 

Purwanto (2013) memberikan argumen tesisnya bahwa modal budaya 

bisa mengubah klaster industri kerajinan yang semula memproduksi 

keramik fungsional-tradisional menjadi klaster yang memproduksi 

keramik artistik dan bernilai simbolik. Pengusaha yang menguasai 

modal budaya mempercepat mobilitas vertikal ke atas, sedangkan 

pengusaha yang menguasai modal sosial dapat melancarkan transaksi 

antar pengusaha, dan dapat mendorong pengusaha menguasai modal 

ekonomi. Hasil temuannya menunjukan bahwa keterampilan tangan 

juga merupakan bagian dari modal budaya dan menentang peneliti 

terdahulu seperti (Lamont , dkk : 1988; Lareau et al, 2003) yang 

mengaitkan modal budaya dengan budaya orang-orang berstatus tinggi 

(highbrow) dalam mempertahankan posisi kelas, sehingga hal-hal 

terkait keterampilan tangan tidak termasuk budaya, karena bersifat 
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embodied, obyektif, dan institusional. Namun, Purwanto (2013) 

berhasil menunjukan bahwa seniman pengusaha yang menduduki 

posisi tinggi memiliki disposisi artistik yang tinggi (embodied/habitus) 
untuk menghasilkan desain artistik (obyektif) dan memiliki ijazah 

sarjana seni (institutional).  

Pemanfaatan Modal ketika Merintis Usaha 

Modal sosial merupakan bagian yang sangat penting pada tahap 

merintis usaha, setelah memanfaatkan modal budaya. Interaksi dan 

komunikasi antar individu dengan pengrajin terdahulu, baik keluarga 

maupun kerabat dengan tujuan untuk mempelajari teknik 

menghasilkan seni kerajinan perak, menunjukan adanya jaringan yang 

dibangun melalui interaksi dan komunikasi untuk mempelajari teknik 

produksi seni kerajinan perak. Dengan demikian, pengalaman empirik 

penduduk lokal menunjukan adanya modal sosial yang dimanfaatkan 

untuk merintis usaha seni kerajinan perak. Dalam proses merintis 

usaha, penduduk lokal selaku pengrajin berusaha untuk mengakses 

pasar dan sumber daya dengan bekerja di tempat usaha seni kerajinan 

perak maupun dengan cara menjual produk seni kerajinan perak secara 

langsung kepada pembeli. Penduduk lokal selaku pebisnis 

memanfaatkan jaringan atau hubungan sosial dengan kerabat selaku 

pebisnis seni kerajinan perak, sehingga dapat mengakses pasar dan 

sumber daya dengan mudah. Sebagai penduduk yang memiliki 

kesamaan latarbelakang kepercayaan agama, yaitu sesama penganut 

kepercayaan dan kebudayaan agama Hindu, merupakan kewajiban 

bersama untuk saling membantu satu dengan yang lain guna 

mewujudkan kesejahteraan bersama. Ikatan budaya masyarakat lokal 

mendorong kebersamaan dan interaksi sosial, sehingga proses merintis 

usaha dapat dilakukan dengan baik sehingga membentuk norma atau 

nilai dalam berbisnis. Nilai atau norma yang terbentuk ialah rasa 

kekeluargaan antar pengusaha, pengrajin dengan pembeli, sehingga 

dapat membentuk dan menjaga kepercayaan.  

Jaringan yang terbentuk antar pengusaha, antar pengrajin, 

maupun antar pengusaha dan pengrajin terwujud dalam bentuk 

membagi produksi pesanan kepada pengusaha atau pengrajin sehingga 
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sama-sama memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.  Selain itu, jaringan dapat dimanfaatkan sebagai media 

untuk bertukar informasi dan saling memberi motivasi guna 

mengembangkan usaha masing-masing. Adanya, kegiatan membagi 

produksi pesanan pembeli kepada pengusaha maupun pengrajin, 

membentuk hubungan timbal-balik sehingga saling menguntungkan. 

Seperti halnya, penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2012) yang 

mengkaji tentang peran modal sosial dan budaya dalam strategi 

industri kreatif, secara khusus menguraikan pengalaman pengusaha 

seni kerajinan kayu jati di Desa Jepon Blora Jawa Tengah, yang 

memanfaatkan modal sosial sejak mempelajari teknik menghasilkan 

seni kerajinan kayu Jati, hingga memasarkan produk tersebut. Namun, 

lebih dalam Verawati (2012) fokus mengkaji norma, kepercayaan, 

jaringan dan resiprositas dalam modal sosial secara mendalam, di mana 

norma yang ada menyangkut aturan dalam memperoleh bahan baku 

terkait dengan penetapan harga produk, transaksi dengan pembeli 

sehingga membentuk kepercayaan antar sesama pengusaha dan 

pembeli. Disisi lain, jaringan yang dibangun oleh pengusaha seni 

kerajinan kayu ialah jaringan antar pedagang (pemasaran produk), 

antar pengrajin (informasi produk berkualitas), jaringan antar 

pedagang dengan pengrajin (distribusi produk). Adapun jaringan yang 

dibangun pengusaha membentuk pola resiprositas (timbal-balik) antara 

pedagang dan pengrajin, ketika produk yang diinginkan pembeli tidak 

tersedia oleh penjual karena kehabisan persediaan produk (stock), 

maka pengusaha akan mengambil dari tempat usaha di sekitarnya. 

Pemanfaatan Modal ketika Mengembangkan Usaha 

Modal budaya dan modal sosial yang dimanfaatkan pengusaha, 

dapat menghasilkan modal ekonomi yang memiliki peran penting 

dalam mengembangkan usaha. Penduduk lokal setelah merintis usaha, 

dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan pendapatan 

dari pekerjaan sebagai pengrajin untuk meningkatkan keterampilan 

atau kemampuan manajerial melalui pendidikan formal. Sebagaimana 

pengalaman informan yang memanfaatkan pendapatan dari pekerjaan 

sebagai pengrajin untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan 
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mempelajari teknik manajemen perusahaan jurusan ekonomi 

manajemen, sehingga dapat menerapkan strategi pemasaran dan 

produksi, serta mengelola tenaga kerja untuk keberlangsungan usaha. 

Hal ini menunjukan bahwa, modal ekonomi dapat diperoleh setelah 

memanfaatkan modal sosial dan budaya dalam merintis dan 

mengembangkan usaha seni kerajinan perak. 

Penduduk lokal dalam merintis usahanya berusaha untuk 

menempatkan posisi mengatasi persaingan di pasar seni kerajinan 

perak desa Celuk. Upaya untuk mengatasi persaingan dilakukan 

pengusaha dengan mengubah cara menjalankan bisnisnya. Perubahan 

yang dimaksud ialah cara atau strategi untuk merintis usahanya 

sehingga mampu mengakses pasar internasional. Beberapa pengusaha 

tidak hanya berfokus pada aset atau sumber daya lahan, perangkat 

produksi, dan biaya yang dimiliki melainkan berfokus pada 

kemampuan menatakelola usaha sehingga berbasis ilmu pengetahuan. 

Pengalaman I Made Marjana dan I Kadek Mustika dalam menatakelola 

sistem produksi dimulai dari pemanfaatan perangkat tradisional hingga 

perangkat modern menunjukan adanya perubahan tatakelola untuk 

memperluas akses pasar regional hingga internasional dan menjaga 

keberlanjutan usaha. Disisi lain, keduanya menyelesaikan pendidikan 

perguruan tinggi jurusan ekonomi manajemen sehingga memiliki 

keterampilan menatakelola usaha secara optimal ketika merintis dan 

mengembangkan usaha. Keduanya memiliki akses terhadap modal 

biaya dari bank  karena mampu memenuhi syarat dan ketentuan 

sebagai jaminan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh 

Ekowati, dkk (2015) secara khusus membahas tentang pengaruh modal 

fisik, modal ekonomi, dan modal intelektual terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. 

Secara mendalam, Ekowati dkk (2015) mengkaji tentang modal fisik 

sebagai sumber ekonomi maupun kapasitas produksi yakni kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang terdiri dari aset 

lancar dan aset tetap. Aset lancar mencakup keterampilan operasional 

usaha, dan aset tetap yang dimaksud ialah peralatan, mesin, bangunan, 

kendaraan, dan tanah. Tersedianya modal fisik pada industri 

manufaktur berfungsi untuk menyelenggarakan luas produksi sehingga 
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kontinuitas usaha akan terjamin. Disisi lain, definisi modal ekonomi 

yang sebagai landasan asumsi yang dibangun dalam penelitian tersebut 

ialah jumlah pinjaman yang tertanam di perusahaan. Sehingga, 

semakin baik kinerja perusahaan di mata kreditor maka semakin tinggi 

tingkat kepercayaan kreditor untuk meminjamkan dananya kepada 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa modal fisik, modal 

ekonomi sangat mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga menjamin 

keberlanjutan usaha.  

Pemanfaatan modal fisik, modal ekonomi dan modal 

intelektual oleh pengusaha industri seni kerajinan perak dapat dilihat 

pada bab empirik, tentang pengalaman penduduk lokal selaku 

pengusaha ketika merintis dan mengembangkan usahanya. Pengusaha 

yang memiliki aset tetap berupa lahan, peralatan produksi, bangunan, 

bahkan kendaraan sebagai penunjang usaha seni kerajinan perak 

sebagai modal fisik. Disisi lain, modal ekonomi yang diperoleh 

pengusaha dari pendapatan sebelumnya, juga didukung oleh kreditor 

(bank) yang memberikan pinjaman dana kepada pengusaha ketika 

mengembangkan usaha seni kerajinan perak miliknya. 

Pemanfaatan Modal ketika Mempertahankan Usaha 

Modal simbolik menjadi sangat esensial dalam berwirausaha. 

Setelah modal simbolik, pengusaha dapat memperluas modal budaya, 

sosial, dan ekonomi untuk mempertahankan usaha. Pengusaha seni 

kerajinan perak juga dapat memanfaatkan jabatan atau kedudukannya 

sehingga dapat menunjang keberlanjutan usahanya. Sebagaimana 

pengalaman I Made Marjana, selain memimpin dan mengelola 

perusahaan seni kerajinan perak, beliau juga menjabat sebagai ketua di 

sebuah lembaga adat desa yakni kelihan dinas desa Celuk. Beliau 

dikenal banyak orang karena posisi dalam lembaga yang menangani 

masalah kependudukan, selain itu beliau dihormati oleh penduduk 

lokal karena aktif dalam kegiatan kebudayaan dan kepercayaan 

masyarakat lokal. Disisi lain, pengalaman I Kadek Mustika yang aktif 

dalam kegiatan kebudayaan lokal, membentuk persepsi masyarakat 

lokal terhadap beliau sebagai seorang yang dekat dan memperhatikan 

masyarakat lokal. Dukungan masyarakat lokal terhadap beliau, nampak 
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ketika istrinya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Daerah di kabupaten Gianyar, dan terpilih karena dukungan 

masyarakat lokal. Masyarakat lokal memilih dan mendukung istri 

beliau, karena mengenal sosok I Kadek Mustika yang dekat dengan 

masyarakat lokal, aktif membantu masyarakat lokal, dan aktif dalam 

kegitan kebudayaan lokal. Kedudukan atau jabatan yang dimiliki 

istrinya, mampu mendukung bisnis seni kerajinan perak miliknya, 

seperti halnya  memudahkan berbagai pengurusan surat ijin 

pengiriman barang maupun ijin penggunaan sumber daya listrik ke 

perusahaan, guna menunjang proses produksi dan dapat 

mempertahankan usaha.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa modal 

simbolik dalam bentuk kedudukan dan jabatan di pemerintah desa juga 

dapat menunjang operasional bisnis dalam upaya  mempertahankan 

usaha seni kerajinan perak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Gomulia dan Manurung (2014) tentang identifikasi modal 

keluarga pada tiga usaha kecil menengah di Bandung menunjukan 

adanya pemanfaatan modal simbolik dalam upaya mempertahankan 

usaha. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan adanya pemanfaatan 

modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya, namun secara khusus 

modal simbolik yang dikaji oleh Gomulia dan Manurung (2014) 

menguraikan adanya peran dari keluarga yakni ayah yang memiliki 

reputasi sehingga mampu menunjang keberlangsungan dari usaha. 

 

Pemanfaatan Modal oleh Migran 

Pada pembahasan ini akan  diuraikan pemanfaatan modal oleh 

migran dalam proses merintis, mengembangkan dan mempertahankan 

usaha mandiri sebagai pengrajin seni kerajinan perak. 

Pemanfaatan Modal ketika merintis usaha 

Modal budaya memiliki peran pentik dalam proses perintisan 

usaha. Migran sebelum melakukan migrasi ke desa Celuk, telah 

memiliki keterampilan menghasilkan seni kerajinan perak dari daerah 
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asal. Sebagaimana migran asal Lumajang, Jawa Timur yang mempelajari 

teknik produksi seni kerajinan perak dari orang tua maupun kerabat, 

sebagai salah satu warisan budaya kriya perak di Lumajang. Migran 

sebelumnya telah bekerja di Lumajang, namun mengambil keputusan 

migrasi karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi individu karena adanya peluang untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi di desa Celuk. Ketika migran tiba di desa 

Celuk, migran awalnya bekerja di tempat usaha penduduk lokal untuk 

beradaptasi dengan membangun hubungan sosial yang baik dengan 

pengrajin lain maupun pengusaha,  agar dapat mengakses pasar dan 

sumber daya di desa Celuk. 

Migran sebagai pengrajin ketika merintis usaha seni kerajinan 

perak, memanfaatkan modal budaya. Berdasarkan informasi yang 

diterima dari informan, David Prasetya selaku pengrajin konvensional 

mengatakan bahwa beliau telah mempelajari seni kerajinan perak sejak 

menempuh Sekolah Menengah Pertama dari orang tuanya yang 

merupakan pengrajin seni kerajinan perak. Apabila ditinjau kembali 

faktor penarik dan pendorong migrasi, maka dapat diketahui bahwa 

alasan migrasi ke desa Celuk ialah alasan ekonomi, untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi dari daerah asal migran. Hal tersebut 

menunjukan adanya keterbatasan ekonomi oleh migran, sehingga 

harus bekerja di tempat usaha penduduk lokal sebagai bagian dari 

upaya untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. 

Migran yang telah memiliki keterampilan seni kerajinan perak 

dari daerah asal, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja di desa 

Celuk. Sebagaimana pengalaman David Prasetya yang memperoleh 

pengakuan sebagai spesialis perhiasan cincin, karena mampu 

menghasilkan produk cincin yang berkulitas. David Prasetya dalam 

proses merintis usaha mampu memperoleh perhatian pengusaha lokal 

untuk memberikan produksi pesanan karena keterampilan yang 

dimiliknya dari daerah asal. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui 

bahwa David Prasetya memanfaatkan modal budaya ketika merintis 

usaha. Demikian halnya dengan Tony Sugiarto, yang telah memiliki 
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keterampilan seni kerajinan perak sejak dari daerah asal, sehingga 

dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja di desa Celuk dengan 

mudah. Tony ketika tiba di desa Celuk, langsung bekerja di perusahaan 

UD Romo dan mampu beradaptasi dengan kondisi perusahaan karena 

tidak harus mempelajari teknik produksi selayaknya pekerja yang 

belum memiliki keterampilan seni kerajinan perak. Ketika Tony 

berhenti bekerja dari perusahaan UD Romo, beliau membuka usaha 

secara mandiri dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dari 

daerah asalnya. Hal tersebut menunjukan bahwa migran 

memanfaatkan modal budaya ketika merintis usaha seni kerajinan 

perak. 

Pemanfaatan Modal ketika mengembangkan dan mempertahankan 

usaha 

Modal sosial sangat penting bagi migran, dalam proses 

mengembangkan dan mempertahankan usaha. Migran yang telah 

beradaptasi dan membentuk jaringan sosial dengan pengusaha maupun 

pengrajin di desa Celuk, memanfaatkan jaringan tersebut dalam proses 

merintis usaha jasa produksi secara mandiri. Migran memanfaatkan 

jaringan sosial dengan pengusaha lokal yang telah dibentuk selama 

bekerja di tempat usaha milik penduduk lokal, sehingga meskipun 

tidak lagi bekerja di tempat usaha penduduk lokal, migran masih 

memperoleh pemasukan melalui produksi pesanan oleh pengusaha 

yang telah dikenalnya sebelumnya. Hal tersebut menunjukan bahwa 

modal yang dimanfaatkan oleh migran sebagai pengrajin ketika 

merintis usaha ialah modal sosial dan modal budaya. Seperti halnya 

penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan Wahyuni (2015) tentang 

analisis modal sosial dalam usaha sektor informal oleh migran madura 

di kota Bogor Jawa Barat, yang mengkaji secara mendalam tentang 

jaringan, kepercayaan dan norma di kalangan migran ketika berada di 

daerah tujuan migrasi untuk mengembangkan dan mempertahankan 

usaha. Sasongko dan Wahyuni (2015) memaparkan argumen tesis 

bahwa migran dalam menjalankan usaha, memiliki keterbatasan aspek 

keuangan sehingga hanya memanfaatkan modal sosial yang dimiliki. 

Hasil temuannya menunjukan bahwa, migran yang telah tiba di daerah 
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asal cenderung membangun hubungan yang kuat berbasis persau-

daraan maupun pertemanan sehingga membentuk migrasi berantai. 

Migran yang telah bekerja di daerah tujuan akan menyalurkan 

informasi tentang daerah tersebut agar dapat melakukan migrasi.  

 

Perbedaan Pemanfaatan Modal antara Penduduk Lokal dan 

Migran 

Perbedaan pemanfaatan modal menunjukan adanya 

pertarungan memperebutkan sumber daya (modal)  di arena yang 

berpotensi menimbulkan diferensiasi dalam stratifikasi sosial. 

Penduduk lokal dan migran memiliki perbedaan dalam hal akses 

terhadap modal. Berbeda dengan penduduk lokal yang dapat 

memanfaatkan modal sosial, budaya, ekonomi, dan simbolik,  migran 

sebagai pengrajin terbatas pada pemanfaatan modal sosial dan budaya 

mulai dari pengalaman merintis hingga pengalaman mengembangkan 

dan mempertahankan usaha. Migran memiliki keterbatasan akses 

terhadap biaya dan sumberdaya lahan untuk mendirikan toko seni 

selayaknya penduduk lokal, karena tingginya harga lahan dan biaya 

untuk mendirikan bangunan serta birokrasi pemerintah desa Celuk. 

Berdasarkan hal tersebut, migran hanya mengandalkan modal budaya 

dan modal sosial yang dimiliki.  

Perbedaan penguasaan modal antara penduduk lokal dan 

migran sebagai pengrajin maupun pengusaha menunjukan adanya 

pertarungan di dalam arena (field) sehingga membentuk diferensiasi 

dalam stratifikasi sosial masyarakat di desa Celuk. Hal tersebut 

terjewantahkan dalam upaya mengembangkan dan mempertahankan 

usaha seni kerajinan perak, di mana penduduk lokal dapat 

mengembangkan dan mempertahankan usahanya dengan mengakumu-

lasikan modal sosial, modal budaya, modal ekonomi dan modal 

simbolik. Sedangkan, migran sebagai pengrajin terbatas pada modal 

sosial dan modal budaya. Selain itu, penduduk lokal sebagai pengusaha 

toko seni di desa Celuk menempati posisi dominasi pada stratifikasi 

sosial sedangkan migran sebagai pengrajin menjadi pengusaha 
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subordinat sehingga menunjukan adanya diferensiasi dalam ranah 

sosial. Sebagaimana Bourdieu (2005) mengatakan bahwa hubungan 

dominasi, apakah material atau simbolik, selalu menghasilkan resis-

tensi. Pengusaha yang dominan dalam bidang apapun selalu menghasil-

kan kekuatan tertentu karena masuk dalam arena juga berarti bahwa 

per definisi orang mampu menghasilkan efek di dalamnya.  

 

Kesimpulan 

Penduduk lokal maupun migran membangun jaringan sosial, 

kepercayaan, dan norma sebagai bentuk modal sosial ketika merintis 

usaha. Selain itu, keterampilan tangan sebagai pengrajin dalam 

menghasilkan karya seni yang berkualitas sebagai kriya perak 

menunjukan modal budaya yang dimanfaatkan dalam merintis usaha. 

Penduduk lokal sebagai pengusaha toko seni kerajinan perak dalam 

proses mengembangkan usaha, memanfaatkan modal ekonomi. Pada 

ranah mengembangkan usaha, migran sebagai pengrajin tidak 

menguasai modal ekonomi karena keterbatasan akses, sehingga migran 

hanya memanfaatkan modal sosial dan budaya hingga pada ranah 

mempertahankan usaha. Berbeda halnya dengan penduduk lokal 

sebagai pengusaha toko seni, ketika mempertahankan usaha dapat 

memanfaatkan modal simbolik dalam bentuk jabatan atau kedudukan, 

sehingga menunjang keberlanjutan usaha miliknya. Dengan demikian,  

pemanfaatan modal (capital) oleh penduduk lokal dan migran sebagai 

pengrajin maupun pengusaha dalam upaya merintis, mengembangkan 

dan mempertahankan usaha seni kerajinan perak, sesuai dengan 

pandangan Pierre Bourdieu tentang adanya posisi dominasi kekuasaan 

oleh penduduk lokal selaku pengusaha toko seni yang nampak melalui 

diferensiasi pada stratifikasi sosial, dengan migran sebagai pengrajin di 

desa Celuk sebagai pengusaha subordinat. Dengan demikian, hasil dari 

penelitian ini dapat diuraikan seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 7.1. Pemanfaatan Bentuk Modal 
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