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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Agribisnis tanaman hortikultura khususnya bunga potong semakin 

berkembang pesat dan mempunyai peran yang strategis sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi dan mampu menggerakkan pertumbuhan industri barang 

dan jasa lainnya di daerah. Berkembangnya usaha tanaman hortikultura sejalan 

dengan meningkatnya pendapatan konsumen, tuntutan keindahan lingkungan, 

pembangunan industri pariwisata, pembangunan komplek perumahan, perhotelan 

dan perkantoran (Swasti, 2013).  

Tingginya permintaan tanaman hortikultura menjadikan usaha dibidang 

pengadaan bunga potong menjanjikan keuntungan yang besar. Di Indonesia, 

permintaan terhadap bunga potong setiap tahun mengalami peningkatan seperti 

yang dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1. Produksi Bunga Potong di Indonesia tahun 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013) dalam Purnomo 

(2014) 

 

  Bunga potong merupakan bunga yang banyak digunakan untuk rangkaian 

bunga diberbagai acara, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, keagamaan 

sampai kematian serta ucapan selamat. Bunga potong banyak dibutuhkan oleh 

florist, dekorator, hotel, catering, perkantoran dan konsumen rumah tangga. Oleh 

sebab itu, perkembangan usahatani bunga potong perlu didorong secara maksimal 

agar mampu memberi peran yang lebih besar terhadap pembangunan 

perekonomian nasional, terhadap penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan petani, peningkatan devisa dan pertumbuhan industri (Swasti, 2013). 
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Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah bisnis 

adalah terjadinya relasi dan interaksi yang positif antar pemangku kepentingan 

yang turut berkesinambungan dalam bisnis tersebut. Sebagian pakar mengenal hal 

tersebut dengan istilah modal sosial. Modal sosial yang dimaksud adalah interaksi 

antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok 

untuk menimbulkan suatu kepercayaan. Modal sosial ini antara lain bonding 

social capital, bridging social capital dan linking social capital. Selama ini 

penjual bunga potong sudah ada yang menerapkan modal sosial, salah satu 

penjual bunga potong mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai penjual bunga ini 

telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi anaknya untuk dapat terjun dan 

menekuni bisnis ini. Awalnya ketiga anaknya telah merintis usaha dibidang lain 

namun gagal sehingga memutuskan untuk mengikuti jejak beliau dan kini sudah 

bisa mandiri dan memperoleh pendapatan yang lumayan. Hal ini membuktikan 

bahwa bonding social capital yang berupa dorongan atau motivasi dari keluarga 

mampu meningkatkan pendapatan seseorang. Namun, bentuk modal sosial tidak 

hanya bonding melainkan masih ada dua bentuk modal sosial lainnya yakni 

bridging social capital dan linking social capital. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka muncul ide untuk melakukan penelitian mengenai bentuk-bentuk 

modal sosial yang dimiliki penjual bunga potong, yang kemudian dijabarkan ke 

dalam beberapa rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana modal sosial yang dimiliki penjual bunga potong dilihat dari 

bentuk-bentuk modal sosial (bonding social capital, bridging social capital dan 

linking social capital)? 

2. Bagaimana faktor determinan modal sosial dikalangan penjual bunga potong? 

3. Bagaimana dampak dari kepemilikan modal sosial? 

 

1.2. Tujuan 

1. Menganalisis modal sosial yang dimiliki penjual bunga potong yang dilihat 

dari bentuk-bentuk modal sosial yaitu: bonding social capital, bridging social 

capital dan linking social capital.  

2. Mengetahui faktor determinan modal sosial dikalangan penjual bunga potong.  

3. Mengetahui dampak dari kepemilikan modal sosial. 
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1.3. Signifikansi 

Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang agribisnis, khususnya mengenai pentingnya modal 

sosial yang dilihat dari kepercayaan, norma dan jaringan dalam kehidupan pelaku 

agribisnis yang dapat meningkatkan efisiensi atau efektivitas individu atau 

kelompok. Dari segi sosial, hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku 

agribisnis bunga potong dalam mempertahankan nilai-nilai 


