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ABSTRAK 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk 

mengetahui cara para pedagang pendatang untuk 

mengembangkan usaha di perantauan dan 

menjelaskan hubungan sosial sesama para pedagang 

pendatang Etnis Buton yang menjadi kekuatan mereka 

untuk bangkit dari kemiskinan. Alasan mendasar yang 

mendorong penulis melakukan penelitian ekonomi 

sosial dan budaya kelompok pedagang pendatang di 

pasar Rumah Tiga adalah karena sebelumnya belum 

pernah dilakukan kajian penelitian dan studi mengenai 

kehidupan ekonomi sosial dan budaya kelompok 

pedagang pendatang etnis Buton di Ambon. 

Dengan menggunakan pedoman wawancara 

langsung dengan informan kunci, penulis melakukan 

wawancara yang mendalam dengan beberapa pedagang 

etnis Buton pada pasar Rumah Tiga. Selain wawancara 

yang dilakukan penulis juga melakukan pengamatan 

langsung terhadap realitas kelompok pedagang di pasar 

Rumah Tiga demi untuk mendapatkan data lapangan 

(data primer) dan di dukung juga oleh data-data 

sekunder. Penelitian ini dilakukan sejak bulan 

November 2011 sampai bulan Juli 2012 (tahap 

penelitian dan pengenalan lapangan), September 



 

sampai dengan Oktober 2012 (tahap penelitian kedua) 

Oktober sampai Desember 2012 (tahap penulisan tesis). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa suksesnya 

usaha kelompok pedagang etnis Buton di kota Ambon 

(diperantauan) didasarkan pada empat point besar 

yaitu : modal sosial dan ikatan keluarga, jiwa 

bertarung, motivasi, dan prinsip pembagian hasil 

(pendapatan). Empat point inilah yang tanpa mereka 

sadari menjadi syarat hidup dan sekaligus sebagai 

survival strategy yang dilakukan oleh kelompok 

pedagang etnis Buton di perantauan untuk 

mengembangkan usaha mereka hingga menjadi kaya di 

perantauan.  

 

 

Kata kunci: social entreprnuer, social capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 
 

Seiring perkembangan waktu profit berupa hasil 

finansial bukanlah tujuan akhir semata-mata. Para 

pengusaha pun mulai melirik hubungan baik antara 

relasi untuk mempertahankan usaha yang ada dan 

dapat mengembangkan usaha. Relasi yang dibangun 

bermodalkan kepercayaan yang diperoleh, menjaga, 

dan kemudian menetaskan hubungan yang sama 

dengan patner atau relasi yang baru guna 

memperbesar modal yang telah dimiliki sebelumnya.  

Penilitian dilakukan di pasar Rumah Tiga 

terhadap pedagang perantau etnis Buton untuk melihat 

hubungan yang terbangun antara sesama mereka, 

hubungan dengan pemberi kerja, serta hubungan 

dengan pemberi modal dalam memulai usaha dan 

dapat mengembangkan usaha yang telah ada 

sebelumnya.  

Akhirnya dengan menyadari segala keterbatasan 

dalam penelitian dan pemaparan hasil penelitan dalam 

tesis ini, segala kritik, saran dan masukan sangat 

diharapkan dari berbagai pihak demi memperkaya tesis 

ini. 
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