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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemaknaan Kewirausahaan 

Raymond Kao (1995) mengungkapkan wirausaha 

adalah orang yang mampu menciptakan dan 

merancang suatu gagasan menjadi realita, Richard 

Cantillon (1775) menjelaskan wirausaha adalah 

seseorang yang mampu memindahkan atau 

mengkonversikan sumber-sumber daya ekonomis dari 

tingkat produktivitas rendah ketingkat produktivitas 

yang lebih tinggi, Prawirokusumo (1997) menjelaskan 

Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-

upaya kreatif dan inovatif dengan jalan 

mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk 

menemukan peluang dan perbaikan hidup, Peter 

Drucker (1985) mengatakan wirausaha adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda (ability to create the new and different), 

sedangkan Joseph Schumpeter (1934) menjelaskan 

tentang wirausahawan adalah seorang inovator yang 

mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam 

pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi 

baru tersebut bisa dalam bentuk; memperkenalkan 
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produk baru atau dengan kualitas baru, 

memperkenalkan metoda produksi baru, membuka 

pasar yang baru (new market), Memperoleh sumber 

pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau 

menjalankan organisasi baru pada suatu industri.  

Penjelasan-penjelasan wirausaha diatas sangat 

menekankan kreatifitas, inovasi, dan pemanfaatan 

peluang bagi seorang wirausahawan dilengkapi dengan 

sistem pengaturan yang baik. Selain itu terdapat juga 

pendapat yang mengatakan wirausaha adalah sosok 

pengambil risiko yang diperlukan untuk mengatur dan 

mengelola bisnis serta menerima keuntungan financial 

ataupun non uang (Arif F. Hadipranata), Kathleen 

(1986) mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang 

yang mengatur, menjalankan, dan menanggung risiko 

bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dalam 

dunia usaha. Pada bagian ini mereka menggambarkan 

bahwa seorang wirausaha adalah mereka yang mampu 

mengambil keputusan, berani mengambil risiko dan 

dapat mengelolahnya dengan baik. Keberanian saja 

tidak cukup jika tidak cukup untuk itu diperlukan 

langkah awal untuk memulai. Sejalan dengan itu 

Soeharto Prawiro (1997) menjelaskan kewirausahaan 

adalah nilai yang diperlukan untuk memulai suatu 

usaha (start-up phase) dan perkembangan usaha 

(venture growth). Ini berarti langkah awal memulai 
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suatu usaha dan mengembangkan usaha memerlukan 

nilai, nilai yang dianut sebagai dasar membangun 

langkah awal. Dalam hal ini nilai yang dibangun adalah 

segala bentuk sumber daya sehingga wirausaha dapat 

diartikan sebagai kemampuan melihat berbagai bentuk 

kesempatan dan mampu mengumpulkan sumber daya 

yang dibutuhkan sebagai modal awal serta mengambil 

langkah yang tepat memulai suatu usaha dan 

kemudian mengambil semua bentuk keuntungan 

untuk meraih sukses. 

Kemampuan untuk mengambil langkah awal 

inilah yang memerlukan kreatifitas untuk memulai, 

terlebih lagi bagi mereka yang tidak memiliki atau 

kekurangan modal untuk memulainya. Langkah awal 

yang mungkin diambil adalah bekerja melalui modal 

orang lain, atau modal yang digunakan adalah barang 

dagangan orang lain atau sering disebut sebagai 

Pedagang Perantara (Middleman). Pedagang 

perentara dapat diartikan sebagai orang atau 

perusahaan yang menghubungkan aliran barang dari 

produsen ke konsumen akhir dan konsumen industrial 

(staton, et al., 1990). Sehingga modal yang diperlukan 

dapat tergantikan dengan barang dari pihak lain yang 

secara tidak langsung menjadi investor bagi mereka. 

Middlemen hanya dapat melakukan negosiasi penjualan 
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atas barang dagangan tetapi tidak memiliki hak 

kepemilikan atas barang dan jasa tersebut.  

Peran perantara dibutuhkan akibat terdapatnya 

gap atau kesengjangan antara produsen dan konsumen 

(Fendy Tjiptono (2008, 186). Gap yang terjadi 

diakibatkan oleh bebeberapa alasan. Pertama 

Geographical gap; yaitu gap yang disebabkan oleh 

tempat pemusatan produksi dan lokasi konsumen yang 

tersebar dimana-mana, kedua; Time Gap yaitu 

kesenjangan yang terjadi karena adanya kenyataan 

bahwa pembelian atau komsumsi dilakukan hanya 

pada waktu-waktu tertentu sementara produksi (agar 

efisien) berlangsung terus meneru sepanjang waktu, 

ketiga; Communication and information gap yaitu gap 

yang timbul karena konsumen tidak tahu dimana 

sumber-sumber produksi yang menghasilkan produk 

yang diinginkannya atau dibutuhkannya sementara di 

lain pihak, produsen tidak mengetahui dimana letak 

pembeli otensial berada, keempat; Assortment Gap 

yaitu situasi dimana Produsen umumnya berspesialiasi 

pada produk tertentu sementara konsumen 

menginginkan produk-produk yang beraneka ragam, 

kelima; Communication and Information Gap yaitu gap 

yang timbul karena konsumen tidak tahu dimana 

sumber-sumber produksi yang menghasilkan produk 

yang diinginkan atau dibutuhkannya, sementara dilain 
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pihak produsen tidak tahu siapa dan dimana pembeli 

potensial berada. 

2.2  Social Entrepreneur 

Lebih jauh melirik penjelasan Arif F. Hadipranata 

yang mengungkapakan bagi seorang wirausaha 

terdapat keuntungan financial dan non financial, 

dengan demikian mereka tidak hanya berorientasi 

profit saja (business entrepreneur) namun juga non 

profit (social entrepreneur). Perbedaan pokok antara 

business entrepreneur dan social entrepreneur terletak 

pada pemanfaatan keuntungan. Bagi business 

entrepreneur keuntungan yang diperloleh akan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk ekspansi usaha, 

sedangkan bagi sosial entrepreneur keuntungan yang 

didapat (sebagian atau seluruhnya) diinvestasikan 

kembali untuk pemberdayaan ”masyarakat berisiko” 

(Bambang Ismawan).  

Setelah revolusi industri, para wirausaha telah 

mengembangkan sektor bisnis yang menjadi penggerak 

dalam perubahan-perubahan dunia, tidak hanya dalam 

lingkup ekonomi dan industri namun juga banyak 

sektor kehidupan masyarakat (Bambang Ismawan). 

Sementara, dalam dekade terakhir wirausaha banyak 

berkontribusi pada pembangunan sektor sosial di 

masyarakat untuk memperdayakan mereka yang 

mampu berkreatif namun kurang secara financial 
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(Muhammad Yunus; Grameen Bank). Kedepan mereka 

yang mempu memperdayakan masyarakat akan lebih 

mendapat sorotan dengan program-program 

pemberdayaan masyarakat terlebih bagi negara-negara 

berkembang. Dalam tingkatan industri yang lebih besar 

mereka melakukan beragam program pemberdayaan 

masyarakat, baik bidang ekonomi, pendidikan dan 

kebudayaan, kesehatan, sarana dan prasarana 

maupun lingkungan hidup (Bambang Ismawan). 

Social Entrepreneur adalah seseorang yang 

mengerti permasalahan sosial dan menggunakan 

kemampuan entrepreneurship untuk melakukan 

perubahan sosial (social change), terutama meliputi 

bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan dan 

kesehatan (healthcare) (Santosa, 2007). Social 

entrepreneur adalah orang-orang yang berupaya 

menciptakan perubahan positif atas persoalan yang 

menimpa masyarakat; masalah pendidikan, masalah 

kesehatan, atau masalah ekonomi. Kebanyakan para 

wirausahawan mulai dengan sebuah ide yang unik dan 

inovatif dan kemudian berani untuk mencoba dan 

berani untuk menerima kegagalan untuk menciptakan 

sesuatu yang lebih baik (trial and error). Kemampuan 

membangun sosial akses dan jejaring bisnis dalam 

rangka mengumpulkan sumber-sumber daya financial, 

manusia dan sumber-sumber daya lain yang kemudian 
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dikembangkan untuk memperkuat dirinya sendiri dan 

yang dapat bertahan terus-menerus. Mereka juga 

mengembangkan pendekatan-pendekatan yang 

membangun kapasitas yang didirikan di atas prinsip-

prinsip pertukaran nilai dengan sesama relasi, 

penyandang dana, dan pelanggan. Mereka memberikan 

nilai yang luar biasa kepada para partner dan 

stakeholder utama dengan cara memberikan kepuasan 

kepada mereka dan membangun kredibilitas dan 

reputasi yang kuat dengan cara menemukan cara-cara 

inovatif untuk memperbaiki profitabilitas dan aktivitas-

aktivitas penting yang berfokus pada misi dan begitu 

mereka telah menemukan cara yang tepat, mereka 

akan memfokuskan energi mereka untuk 

memanfaatkan sebesar-besarnya peluang mereka. 

Ciri utama yang membedakan social 

entrepreneurship adalah bahwa “mengejar berbagai 

peluang untuk mengkatalisasi perubahan sosial dan 

atau usaha memenuhi berbagai kebutuhan sosial” 

merupakan fokus wirausahawan (Mair & Marti, 2005). 

Jika business entrepreneurs mengukur keberhasilan 

dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun 

pendapatan) maka social entrepreneur keberhasilannya 

diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat 

(Santosa, 2007). 
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2.3 Migrasi 

Menurut Everett S.Lee (1987) ada empat faktor 

yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk 

melakukan migrasi, yaitu; faktor-faktor yang terdapat 

di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah 

tujuan, rintangan-rintangan yang menghambat, faktor-

faktor pribadi, bagi Knox & Pinch (2000) zaman modern 

membawa perubahan urbanisasi yaitu meningkatkan 

jumlah penduduk di suatu daerah, meningkatkan 

kepadatan penduduk dan dalam waktu yang sama 

meningkatkan juga perbedaan dan stratafikasi sosial 

penduduk, sedangkan Todaro (1998) merumuskan 

suatu model migrasi yang dikenal dengan Expected 

Income Model of Rural-Urban Migration. Model ini 

berawal dari asumsi bahwa keputusan pertama untuk 

bermigrasi merupakan fenomena ekonomi yang 

menggambarkan tanggapan migran terhadap 

perbedaan pendapatan yang diharapkan didaerah 

tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk 

melakukan migrasi juga merupakan keputusan 

rasional yang didasarkan pada penghasilan yang 

diharapkan (expected income).  

Dari definisi migrsasi yang dijelaskan oleh 

beberapa ahli diatas, mereka coba menerangkan 
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migrasi dengan model-model kuantitatif yang 

menyebabkan dan menjelaskan terjadi perpindahan 

penduduk. Model-model kuantitatif tersebut kemudian 

digunakan untuk bagaimana menghitung jumlah 

penduduk akibat bertambah dan berkurangnya jumlah 

penduduk di suatu wilayah. 

 Model yang dibuat terlihat terdapat variabel 

independent yang sangat mempengaruhi terjadi 

migrasi, sehingga ketika melihat dari variabel-variabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa migrasi adalah 

perpindahan penduduk ke wilayah baru yang 

disebabkan oleh faktor pendorong untuk meningkatkan 

penghasilan yang diharapkan. 

 

2.4 Peranan Modal Sosial 

Sesuatu di luar modal fisik dan modal manusia 

yang berpengaruh terhadap perekonomian individu, 

keluarga dan suatu negara oleh Putnam (1993) disebut 

sebagai social capital (modal sosial) yang merupakan 

suatu nilai mutual trust antara anggota masyarakat  

dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial 

didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan 

jaringan (networks), norma-norma (norms), dan 

kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada 

sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) 

untuk kepentingan bersama. Social capital  inilah yang 

sebenarnya menjadi bahan perbincangan yang menarik 
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dan relevan ketika orang berbicara mengenai efisiensi 

dan relasi bisnis. Apa pun konsep social capital yang 

dimunculkan oleh berbagai ahli sebenarnya menjadi 

pelengkap dan mengisi ruang yang selama itu tidak 

diperhatikan oleh para ahli ekonomi ketika memahami 

modal dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. 

Menurut Bourdieu (1970), modal sosial adalah 

keseluruhan sumber daya potensial dan aktual yang 

terkait dengan kepemilikan hubungan jejaring yang 

tahan lama atau perkenalan dan pengakuan. Definisi 

tersebut menyiratkan bahwa modal sosial sebagai 

sumber daya bisa diaktifkan melalui keanggotaan 

dalam organisasi atau jejaring sosial. Pendekatan 

teoretis Bourdieu juga berupaya memahami bagaimana 

kelompok-kelompok subordinat (subordinate groups) 

mampu meningkatkan status sosial ekonomi mereka 

dengan menyusun, mengadakan atau berinvestasi 

dalam berbagai jenis modal di luar modal ekonomi 

(Dwyer et all, 2006) 

Coleman (1994) mendefinisikan modal sosial 

sebagai serangkaian sumber daya yang melekat pada 

hubungan keluarga dan di dalam organisasi sosial 

masyarakat; yang berguna bagi pengembangan sosial 

dan kognitif seorang anak atau pemuda (Dwyer et all., 

2006). Ini berarti bahwa, dalam pandangan Coleman, 

modal sosial terdiri dari aspek-aspek struktur sosial, 

kewajiban dan harapan, saluran informasi, dan 
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serangkaian norma dan sangsi yang efektif untuk 

menghalangi atau mendorong jenis perilaku tertentu 

(The Australian Bureau of Statistics, 2002). Coleman 

mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya, ia 

mempararelkan konsep modal sosial dengan modal 

finansial, modal fisik, dan modal manusia; dengan 

batasan bahwa modal sosial tersebut mewujud 

(embodied) dalam relasi antar pribadi (Huang, 2003). 

Dalam kaitannya dengan kemiskinan di mana pada 

umumnya orang miskin tidak memiliki modal ekonomi 

yang memadai, modal sosial bisa menjadi modal bagi 

mereka.  

Robert Putnam mendefinisikan modal sosial 

sebagai “Features of social life—networks, norms, and 

trust—that enable participants to act together more 

effectively to pursue shared objectives” (Dwyer et.all, 

2006). Bagi Putnam, networks terkait dengan aspek 

keperilakuan sedangkan norms dan trust merupakan 

sikap yang terkait dengan aspek sosio-psikologis (Rose, 

1999).  

Selanjutnya Putnam memperluas konsep modal 

sosial (Woolcock, 2001), khususnya memberikan 

penekanan antara bridging social capital dan bonding 

social capital, diantaranya : 

Social Bounding adalah tipe modal sosial dengan 

karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat 
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sosial) dalam masyarakatan. Misalnya, kebanyakan 

anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan 

dengan keluaraga yang lain. Yang mungkin masih 

berada dalam satu etnis. Hubungan kekerabatan ini 

bisa menyebabkan adanya rasa empati/kebersamaan. 

Bisa juga menwujudkan rasa simpati, rasa 

berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan 

timbal balik nilai kebudayaan yg mereka percaya.  

Social Bridging adalah suatu ikatan sosial yang 

timbul sebagai reaksi atas berbagai macam 

karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena 

adanya berbagai macam kelemahan yang ada 

disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk 

membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. 

Stephen Aldidgre menggambarkannya sebagai “pelumas 

sosial”, yaitu pelancar dari roda-roda penghambat 

jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas. 

Wilayah kerjanya lebih luas dari pada social bounding. 

Dia bisa bekerja lintas kelompok etnis, maupun 

kelompok kepentingan. Interaksi yang terjalin bisa 

berwujud kerjasama atau sinergi antar kelompok, yaitu 

upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang 

diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku 

seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan 

oleh orang atau kelompok lain, sehingga akhirnya 

tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. 
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Social Linking adalah hubungan sosial yang 

dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara 

beberapa level dari kekuatan sosial maupun status 

sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hubungan 

kerja antara pemimpin (atasan) dan karyawan 

(bawahan) dimana hubungan ini terjalin karena sama-

sama memiliki kepentingan dan sama-sama 

mempengaruhi, hubungan sosial ini tidak berbeda jauh 

dengan patron client relation, dimana walaupun patron 

memiliki kondisi sosial tinggi dan clientnya sebaliknya 

namun mereka saling membutuhkan dan saling 

mempengaruhi untuk itulah terbangun relasi antara 

keduanya. 

Robert D. Putnam (1993:167) menyatakan 

komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (trust), 

aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja 

(networks) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam 

suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan 

yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman 

bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu 

komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial 

dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik 

dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga. 

Etnisitas merupakan salah satu bentuk modal 

sosial sekalipun ini sesungguhnya bukan konsepsi 

baru. Sebab, ketika Coleman mendefinisikan modal 
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sosial sebagai sumber daya yang melekat pada relasi 

keluarga dan dalam organisasi sosial masyarakat; dan 

ketika Putnam mengartikan modal sosial sebagai 

jejaring, norma, dan kepercayaan, keduanya telah 

meletakkan dasar kajian mengenai etnisitas sebagai 

bentuk modal sosial tersebut Coleman dalam Partha 

Dasgupta & Ismail Serageldin, 1999). Bukti empiris 

kerap menunjukkan, terdapat pencapaian-pencapaian 

dan prestasi-prestasi tertentu (dalam bidang ekonomi 

maupun nonekonomi) yang khas oleh etnis-etnis 

tertentu dan itu semua dicapai karena adanya 

dukungan norma dan nilai yang khas dalam keluarga 

etnis tersebut, pola relasi dalam organisasi sosial dan 

jejaring yang khas etnis tersebut, serta norma dan 

kepercayaan yang juga khas pada etnis tersebut. 

Namun demikian, etnisitas semakin disadari sebagai 

bentuk modal sosial setelah beberapa kajian empiris 

secara serius menggarapnya. Dalam konteks etnisitas 

sebagai sebuah bentuk modal sosial yang 

mempengaruhi keberhasilan-keberhasilan dan 

pencapaian-pencapaian tertentu bagi suatu kelompok 

etnis tertentu, layak dibahas bagaimana kaitan pola 

relasi yang khas pada masyarakat Buton yang bertahan 

dan mampu mengembangkan usaha di tanah rantau.  

 

2.5 Strategi Bertahan  
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 Merujuk pada pandangan Berger dan Luckman 

(1967), pengembangan survival strategy di maksud, 

dilakukan oleh para individu melalui interprestasi 

terhadap realitas objektif sehingga menumbuhkan 

mekanisme-mekanisme baru (procedures of reality 

maintenance), reproduksi institusi berbasis modal 

sosial untuk memelihara keseimbangan antara realitas 

objektif dan subjektif. 

 Apa yang dikemukan di atas, pada dasarnya 

dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk 

menjelaskan modal sosial yang dijadikan basis survival 

strategy. Hal ini didasarkan pada pemikiran sosiologis, 

dimana individu akan melakukan suatu tindakan 

sesuai definisi situasi yang dipersepsikan. Ini berarti 

seperti diyakini Coleman ketika mengutip teori 

tindakan rasional bahwa setiap individu memiliki 

kontrol terhadap sumber daya tertentu; dan oleh 

karena itu, modal sosial dilihatnya merupakan 

semacam sumber daya khusus yang tersedia bagi 

individu. Itulah sebabnya sebagai sumber daya, modal 

sosial tidak berada pada diri seseorang, tetapi terdapat 

dalam struktur sosial. 

 Sebuah identitas sosial bisa terjadi dengan 

sendirinya karena adanya atribut tertentu yang 

dikenakan individu. Misalnya, apa yang terjadi pada 

identitas masyarakat Jawa yang merantau hampir di 



���

�

seluruh wilayah Indonesia, namun identitas sosial 

kelompoknya tetap dipertahankan dan menjadi bentuk 

ikatan sosial sesama etnis yang memperkuat basis 

mereka di daerah perantauan. Tetapi, definisi identitas 

juga bisa terjadi sebagaimana banyak dibahas dalam 

bidang psikologi sosial karena identitas kelompok 

mampu memberikan kepuasan pada individu yang 

mengidentifikasikan dirinya pada kelompok tersebut. 

Menariknya, dalam kasus masyarakat pendatang, 

definisi identitas tersebut terjadi karena adanya atribut 

tertentu yang mereka gunakan atau karena identitas 

etnis yang mereka sandang (pedagang perantau) 

dirasakannya memuaskan, karena adanya “identitas” di 

mana sebagai seorang perantau mereka seharusnya 

tidak lebih kaya dari masyarakat lokal tetapi dalam 

kenyataannya mereka justru lebih berkembang di 

dalam mengelola usaha. Dengan kata lain, terdapat 

kesesuaian antara identitas etnis yang ideal dengan 

realitasnya. Ini berarti bahwa definisi identitas sosial 

selalu terjadi karena adanya kepuasan terhadap 

kelompok identitas itu sendiri (dalam hal ini berarti 

terdapat persepsi bahwa identitas sosial superior) atau 

secara lebih spesifik karena terpenuhinya kebutuhan 

untuk bertahan dengan usaha dilakukan sebagai suatu  

kekuatan asumsi yang mendasari teori identitas sosial. 

Definisi identitas sosial bisa terjadi, yakni karena 
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individu merasa mampu memenuhi syarat yang ideal 

yang melekat pada superioritas identitas sosial yang 

dipersepsikannya, ini berarti bahwa definisi identitas 

sosial juga sekaligus merupakan salah satu survival 

strategy.  
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