
  

20 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

Kedua partisipan yang menjadi fokus penelitian ini sama-sama berlokasi 

di Kelurahan Panjang. Kelurahan Panjang merupakan salah satu kelurahan yang 

berada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kelurahan 

Panjang memiliki luas wilayah sebesar 209,13 ha. Penggunaan lahan di kelurahan 

tersebut didominasi oleh sawah, yaitu sebesar 103,13 ha. Penduduk Kelurahan 

Panjang berjumlah 9.447 jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 4.436 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 

5.011 jiwa (Anonim, 2015). Kondisi sarana prasarana di Kelurahan Panjang 

tergolong cukup baik, dilihat dari kelengkapan dan kondisi fisiknya. Kondisi 

sarana prasarana tersebut terdiri atas kondisi jalan, kelengkapan sarana 

transportasi, prasarana komunikasi, prasarana air bersih, prasarana drainase, 

sarana pemerintahan, sarana peribadatan, sarana olahraga, sarana kesehatan, 

sarana pendidikan, prasarana listrik/penerangan, dan sarana hiburan/wisata. 

Semua sarana tersedia dengan baik di kelurahan Panjang. Salah satu tempat wisata 

yang terkenal adalah Gua Maria Kerep, demikian menjadi salah satu daya dukung 

untuk berbisnis bunga potong di Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa ini. 

 

4.2. Karakteristik Partisipan 

Dari keseluruhan jumlah penjual bunga potong di Kecamatan Ambarawa 

yaitu 14 penjual, 13 penjual bunga potong berskala kecil dan satu penjual bunga 

potong berskala besar (florist), yang menjadi partisipan dalam penelitian ini 

hanyalah dua orang, dan kategorinya sudah memenuhi dua skala tersebut. 

Lebih jelasnya profil partisipan penjual bunga potong dijabarkan secara 

ringkas dengan tabel di bawah ini, dimana tabel-tabel ini bersumber dari hasil 

wawancara: 
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Tabel 3. Identitas Partisipan 

No Partisipan Jenis 

Kelamin 

Usia 

(tahun) 

Tingkat 

Pendidikan 

Pendapatan 

(Rupiah) 

Skala 

Usaha 

1 Penjual bunga 

potong di Gua 

Maria Kerep 

Ambarawa 

(GMKA) 

Laki- laki 41 SMA 5.000.000/bulan 
Kecil 

 

2 Farm & Florist 

Lotus  
Perempuan 62 SMA 15.000.000/bulan Besar 

Sumber: Hasil Wawancara, 2016 

Berdasarkan tabel di atas partisipan 1 yaitu penjual bunga potong di Gua 

Maria Kerep Ambarawa (GMKA) memiliki jenis kelamin laki- laki dan partisipan 

2 adalah perempuan merupakan pemilik Farm and Florist Lotus. Adapun 

perbedaan usia partisipan, yang masih produktif dan tidak begitu produktif karena 

sudah tua. Dalam penelitian kedua partisipan memiliki tingkat pendidikan yang 

sama, akan tetapi partisipan kedua pernah mengenyam pendidikan di tingkat 

universitas hingga semester 4. Hal ini diperjelas dalam kutipan berikut:  

“saya dulu pernah kuliah tapi gak selesai, hanya sampai semester empat............”  

Usaha bunga potong kedua partisipan terdiri dari usaha skala besar dan skala 

kecil, untuk skala besar dengan pendapatan Rp 15.000.000,00 perbulan dan yang 

skala kecil dengan pendapatan sebesar Rp 5.000.000,00 perbulan. Peneliti 

mengetahui pendapatan kedua partisipan ini dengan bertanya melalui pendekatan 

personal sehingga tidak terdapat kutipan wawancaranya.  

Tabel 4. Profil Usaha  

No Partisipan 

Status 

Kepemilikan 

Usaha 

Pengelolaan 

Usaha 

Lama 

Usaha  

  Sejarah  

Usaha 

 

Produksi 

Toko/kios 

yang 

dipunyai 

1 Penjual 

bunga 

potong di 

Gua Maria 

Kerep 

Ambarawa 

(GMKA) 

Milik sendiri 

Sendiri dan 

dibantu oleh 

istri 

16 

tahun 

Dirintis 

sendiri  

Beli 

dipengepul 

 

Kios kecil 

2 Farm & 

Florist 

Lotus  
Milik sendiri 

Sendiri dan 

dibantu oleh 

anak 

13 

tahun 

Dirintis 

sendiri 

Produksi 

sendiri 
Toko 

Sumber: Hasil Wawancara, 2016 

Berdasarkan tabel hasil wawancara penulis dengan partisipan di atas, dapat 

diketahui bahwa kedua partisipan memiliki usaha bunga potong yang status 
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kepemilikian usaha adalah milik sendiri, bukan milik bersama orang lain. Dalam 

pengelolaan usahanya kedua partisipan mengelola sendiri dan dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh istri dan anak mereka.  Hubungan  kekeluargaan 

yang  terjalin  antara  anggota  keluarga  sangat  erat  dan  setiap  keputusan  yang 

menyangkut usaha mereka juga dipengaruhi oleh  saran-saran yang diberikan oleh 

anggota keluarga seperti anak dan istri.  

Dilihat dari lama usaha yang telah dijalankan kedua partisipan, membuat 

keduanya mampu mengelola dan mengembangkan usahanya serta memiliki daya 

kreativitas yang dibarengi dengan keinginan untuk memajukan usahanya.  Waktu  

usaha  yang  relatif  lama  juga  memberi banyak pengalaman seperti cara 

menjalankan usaha dan mengatasi masalah,  selain itu bisa membuat kedua 

partisipan memiliki jaringan-jaringan usaha seperti hubungan dengan pelanggan, 

sehingga dapat menjaga keberlangsungan  usaha  mereka sampai sekarang di 

tengah persaingan yang semakin ketat. Namun, usaha partisipan 2 yang lebih baru 

dirintis ini memiliki skala usaha besar dibandingkan partisipan 1 jika dilihat dari 

latar belakang sejarah usaha, modal awal yang cukup besar, lahan produksi dan 

luasnya pemasaran yang dimiliki partisipan 2. Hal tersebut diketahui dari 

keterangan partisipan 2 kepada penulis.  

Melihat tabel di atas dapat diketahui kedua partisipan dalam menghasilkan 

bunga potong memiliki cara berbeda. Partisipan 1 memperoleh bunga potong dari 

pengepul di Bandungan yang kemudian dijual kembali di kios partisipan 1, 

sedangkan partisipan 2 memproduksi sendiri bunga potong di lahan  yang dimiliki 

dan dipasarkan di sekitar Ambarawa hingga luar kota bahkan luar pulau, serta 

partisipan 2 memiliki toko yang ada di rumah beliau.  

 

4.3. Modal Sosial  

Modal sosial dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai produk relasi 

penjual bunga potong dengan anggota keluarga, kelompok/paguyuban dan 

kelompok dari etnik lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial 

merajuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada 

produktivitas masyarakat. Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan 

sendirinya (Suharto, 2010) dalam Anam (2013). Menurut (Woolcoock) dalam 

(Rajibianto, 2010) ada tiga bentuk modal sosial yaitu: bonding social capital, 
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bridging social capital dan lingking social capital. Dalam penelitian ini bonding 

social capital yang dimaksud adalah ikatan modal sosial, dibentuk oleh ikatan 

yang kuat yang menghubungkan anggota keluarga. Bridging social capital, 

dibentuk oleh hubungan informal yang menghubungkan teman dan kenalan. 

Linking social capital ikatan formal yang menghubungkan orang-orang dari 

berbagai latar belakang sosial ekonomi dalam batas organisasi-organisasi 

(Sabatini, 2006). 

 

4.3.1. Bentuk Modal Sosial Penjual Bunga Potong 

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa usaha penjualan bunga dimulai 

dari keluarga inti, baik penjual bunga di Gua Maria Kerep Ambarawa (GMKA) 

dan juga pemilik Farm and Florist Lotus. Penjual bunga di GMKA awal usahanya 

dimulai pada saat beliau dan istri pindah dari Ambon ke Ambarawa. Pada waktu 

itu keluarga mereka pindah ke Ambarawa belum memiliki usaha, akan tetapi dari 

orang tua telah memiliki usaha yaitu penjualan bunga dan makanan, sehingga 

akhirnya mereka berusaha untuk mengelola usaha tersebut. Usaha penjualan 

bunga dan makanan ini merupakan usaha turun temurun dari keluarga, hal ini 

diperjelas dengan pernyataan Partisipan 1 sebagai berikut: 

“Kebetulan ini adalah usaha turun temurun dari orang tua. Dulu Ibu saya juga 

jualan makanan di sini dan sambil jualan bunga, kemudian Ibu saya lebih fokus 

kemakanan dan bisnis bunga diterusin sama saya”  

Berdasarkan hasil pernyataan di atas diketahui bahwa usaha yang didalami 

oleh partisipan 1 merupakan usaha turun-temurun, kemudian partisipan 1 berfokus 

pada penjualan bunga karena penjualan makanan sudah diambil alih oleh Ibunya. 

Walaupun usaha yang dijalani partisipan 1 merupakan usaha turunan dari 

orangtuanya, partisipan 1 tidak mengharuskan kedua anak mereka untuk 

melanjutkan usaha bunga potong ini. Berikut penjelasannya: 

“oh nggak, jadi bebas sesuai mereka mau gimana, gak harus terusin usaha Bapak.” 

Dari pernyataan- pernyataan di atas, dapat dipertegas dengan ungkapan dari key 

informant 1:  

“Awalnya ke sini kan cuma rencananya mau ngungsi ke tempat Ibunya Bapak 

kelik, bantu jualan bunga sama makanan  tapi lama- lama keenakan kerja jadi 

gak balik Ambon lagi. Sekarang usaha bunganya sudah diterusin sama Bapak.” 

“oh ndak, kalau maunya saya jangan usaha ini. Ini alternative terakhir.” 
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Untuk meneruskan usaha Ibunya dalam berjualan bunga, partisipan 1 tidak 

mendapatkan modal dari keluarga yang lain, melainkan dengan menggunakan 

modal sendiri sebesar Rp 600.000,00, dimana pada saat itu uang yang ada 

digunakan sebagai modal dan untuk makan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan partisipan 1 sebagai berikut: 

“Iya saya modal sendiri, dengan modal awalnya Rp 600.000. Sebagian buat 

modal sebagian buat makan sehari- hari. Benar- benar dari nol.”  

 Partisipan 1 tidak mendapatkan modal untuk usaha dari keluarganya, akan tetapi 

partisipan  1 mendapatkan support untuk mengembangkan usaha  bunga potong. 

Dilihat dari informasi yang  diperoleh partisipan 1 mendapatkan penyedia bunga 

langganan untuk usaha bunga potong dari Ibunya. Selain usaha penjualan bunga 

yang dijalani sampai sekarang, keluarga partisipan 1 juga memperoleh peluang 

lain untuk usaha devosi, hanya saja khusus untuk penjualan bunga dipegang oleh 

partisipan 1, dan penjualan devosi lebih sering istri yang menjalankan, akan tetapi 

biasanya sewaktu kondisi ramai biasanya istri dari beliau ini akan membantunya 

berjualan, hal ini diperjelas dengan pernyataan berikut: 

“Saya melihat peluang yang berjalan hanya bunga dan devosi. lebih sering istri 

yang menjalankan penjualan devosi. kalau lagi ramai istri bantu di bunga.”  

 

Partisipan 1 memulai berjualan dari pukul jam 07:00 - 23:00 WIB, dan 

biasanya ada hari tertentu yaitu minggu kedua, dimana pada minggu kedua ini, 

Gua Maria Kerep Ambarawa didatangi banyak pengunjung untuk beribadah, 

sehingga ramai, hal ini diperjelas dengan pernyataan berikut: 

“Saya buka dari jam tujuh pagi, kalau tutup jam 11 malam, tapi kalo pas ramai 

saya stanbay di tempat, itu minggu kedua, itu pasti ramai pengunjung mbak, di 

sini yang paling sering di kunjungi, yang ke sini juga bukan hanya orang kristen 

tapi non kristen juga banyak. Buat foto- foto selfie.”  

  Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui bahwa 

keluarga partisipan 1 memulai usaha penjualan bunga dimulai dengan 

menggunakan modal sendiri sebesar Rp 600.000,00 untuk usaha tersebut dan 

untuk makan sehari-hari. 

Pemilik Farm and Florist Lotus Ambarawa, usaha penjualan bunga 

dimulai dengan adanya ide dari anaknya untuk usaha jual beli bunga. Awalnya 

bunga yang ditanam adalah krisan, kemudian berubah menjadi garbera dan mawar 

holland. Biaya yang dipakai adalah modal dari pribadi, dan modal pertama yang 
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dipakai sebesar Rp 86.000.000,00, hal ini diperjelas dengan pernyataan partisipan 

2 sebagai berikut: 

“Kalau waktu di kebun bunga itu idenya Michael, : iya semua dia, saya kan 

punya kebun bunga, pertama tanam krisan terus dia bilang “ma, kalau krisan di 

bibit aja” terus katanya Garbera aja kontak temannya di Holland beli bibit 

Garbera. Terus mawar holland juga. Modalnya 86 juta itu modal dari saya dan 

suami 

Pada proses penjualan bunga ini partisipan 2 selalu dibantu beberapa 

karyawan jika dalam kondisi pesanan ramai. Biasanya dalam satu minggu 

menghasilkan 30 ikat, dan dalam satu ikat isinya 20 tangkai dengan harga perikat 

Rp 70.000,00-Rp 80.000,00, hal ini diperjelas dengan pernyataan berikut: 

“Bunga ada yang bantu, tapi sewaktu lagi rame. Kalo bunga biasanya dalam satu 

minggu kita menghasilkan 30 ikat, 1 ikat isinya 20 tangkai harga perikat 70rb 

sampai 80rb. Kalau sekarang sudah banyak yang tanam harganya sekitar 40rb”  

 Bibit-bibit bunga yang ditanam didatangkan langsung dari Belanda untuk 

tanaman garbera dan untuk mawar holland ambil langsung dari Bandung. Untuk 

tanaman garbera ini diambil dari teman anak partisipan 2, ini diperjelas dengan 

pernyataan berikut ini: 

“pertama kali mendatangkan bibitnya dari Belanda, dari temannya Michael, 

kalau yang mawar Holland ambilnya dari Bandung. Kalo yang mawar holland 

memang ada petani khusus yang jual mawar Bandung jadi jual bibit- bibitnya 

banyak” 

  Bunga-bunga yang ditanam ini kemudian akan dijual ke florist- florist, 

seperti untuk mawar holland jika dijual harganya sekitar Rp 70.000,00, hal ini 

sesuai dengan pernyataan berikut ini: 

“gini kalau untuk florist kan untuk di jual lagi, untuk mawar kalau Holland 

sekitar 70ribu. Sekarang bunga kecil- kecil kalau masuk florist 10ribu atau 

15ribu di bawah harga. Misalnya dijual 80ribu jadi stor ke florist harga 70ribu.”  

 Berdasarkan pernyataan-pernyataan partisipan 2 di atas maka diketahui 

bahwa usaha penjualan bunga ini dimulai dari ide anaknya yang memiliki kebun 

bunga, sehingga partisipan 2 diminta untuk usaha menjual bunga, dan anaknya 

sebagai penyuplai bunganya. Dan dapat dipertegas dalam pernytaan key informant 

2: 

“Dulu modal awalnya sekitar RP 86.000.000,00, sudah termasuk green house 

bibit kebun dan lain- lainnya. Bibit juga kita biasanya minta tolong teman cari di 

Holland dan beli di petani Bandungkalau untuk mawar 40-50an ikat, satu ikat isi 

20. Harga biasanya sampai 80ribu.” 
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Pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari kedua partisipan ini menunjukan 

bahwa usaha penjualan bunga yang dijalani sampai sekarang ini merupakan usaha 

yang dijalankan dengan modal sendiri atau bisa dikatakan modal dari keluarga 

inti. Usaha kedua keluarga ini mengarah pada suatu bentuk modal sosial yaitu 

bonding social capital dimana usaha yang dijalani selama ini juga didasari oleh 

dukungan-dukungan dari keluarga masing-masing. Partisipan 2 memiliki bonding 

yang lebih besar di banding partisipan 1, dilihat dari bantuan modal yang 

digunakan untuk memulai usaha. Hal ini juga diperjelas oleh Sabatini (2006), 

bahwa modal sosial yang bersifat mengikat (bonding) umumnya berasal dari 

ikatan kekeluargaan. Anggota dalam kelompok ini umumnya berinteraksi secara 

intensif, face-to-face dan saling mendukung. 

 Pada penelitian ini usaha penjualan bunga dari partisipan 1 dan partisipan 

2 diketahui bahwa mereka melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Pada 

usaha partisipan 1, beliau bekerjasama dengan pengepul dan pendekor dalam 

penjualan bunga. Pada pengepul biasanya bekerjasama dalam penyediaan bunga. 

Pengepul yang menyediakan bunga ini berasal dari wilayah Bandungan, sistem 

kerjasama dengan pengepul biasanya dari pihak partisipan 1 akan menelpon 

terlebih dahulu karena sudah langganan dan alasan menelpon lebih dulu ini 

dikarenakan takut kehabisan bunga, hal ini diperjelas sebagai berikut: 

“Saya ambil bunganya di Bandungan, soalnya pengepul ada yang dari Malang 

dan ada yang asli dari Bandungan. Kalau tempat transitnya dari Bandungan, tapi 

itu kiriman bunga dari Malang. Kita kan sudah langganan jadi tinggal calling 

barang sudah siap tinggal ambil, bayarnya nanti. Jadi kalau gak pesan dulu nanti 

barang bisa gak ada”  

 Sistem pembayaran bunga yang dibeli ke pengepul oleh partisipan 1 

karena sudah langganan, biasanya adalah dengan mengambil barang terlebih 

dahulu dan membayarnya bisa setelah bunga tersebut diambil, hal tersebut 

diperjelas dengan pernyataan berikut ini: 

“tinggal ambil dulu, nanti baru bayar, bisa kapan- kapan saja bayarnya.... kalau 

kita bisa ambil dulu, nanti baru bayar. Jadi bisa ngutang ke pengepul”  

Partisipan 1 biasanya selalu mengambil bunga pada pengepul Bandungan 

yang sama. Kerjasama antara partisipan 1 dan pengepul ini telah berlangsung 

selama 16 tahun, yang dimulai sejak tahun 2000. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

berikut ini: 
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“Dari awal usaha ini selalu mengambil bunga di pengepul yang sama, sejak 

tahun 2000, sudah 16 tahun” 

Selain dengan pengepul, partisipan 1 juga bekerja sama dengan pendekor dimana 

sistem kerjasamanya ini dikarenakan sebagian besar pembeli bunga hanya kenal 

dengan partisipan 1, sehingga pembeli yang ingin membeli bunga untuk acara-

acara khusus biasanya memerlukan pendekor untuk merangkai bunga. Pendekor 

ini biasanya akan dihubungi oleh partisipan 1 untuk mendekor suatu acara dan 

nantinya partisipan 1 akan menerima komisi dari pendekor. Pendekor-pendekor 

yang bekerjasama dengan partisipan 1 adalah pendekor-pendekor dari wilayah 

Bandungan, hal ini diperjelas dengan pernyataan sebagai berikut: 

“Selain pengepul juga sama pendekor, tapi saya tidak dekor, cuma kerjasama aja 

sama pendekor Bandungan, jadi kalau ada yang pesan terus kita calling pendekor 

Bandungan nanti dapat komisi, Jadi Cuma jadi perantara. Bapak juga pernah 

kerjasama dengan pendekor di salatiga, pemiliknya juga sering pesan bunga di 

sini.”  

Kerjasama yang dijalin partisipan 1 ini dapat dipertegas dengan 

pernyataan dari key informant 1: 

“Belanjanya dari Bandungan. Udah lama kita  belanjanya di Bandungan, sejak 

awal usaha ini, kalau kita bisa ambil dulu, nanti baru bayar. Jadi bisa ngutang 

“Bapak Cuma terima pesanan nanti baru di smapaikan ke pendekor di 

bandungan, jadi nanti dapat komisi. Jadi cuma jadi perantara.” 

Kerjasama antara pendekor dan partisipan 1 ini bukan hanya dengan 

pendekor wilayah Bandungan saja, melainkan dari beberapa wilayah lain salah 

satunya Salatiga, hal ini diperjelas dengan pernyataan berikut: 

“Saya pernah kerja sama dengan pendekor GSM di salatiga yang dekat rumah 

sakit paru, oh AGS , galeri macem2, menerima pesanan juga, yang punya orang 

Malaysia terus udah berhenti, lumayan lama kita kerjasamanya”  

Sistem pemesanan bunga dari partisipan 1 ini biasanya pelanggan akan 

menelpon ke Beliau, kemudian akan diantar. Adapun ongkos tambahan dalam 

pemesanan tersebut , minimal Rp 20.000,00, semakin banyak pesanan charge-nya 

akan sedikit, dan semakin sedikit pesanan charge-nya akan semakin banyak, ini 

sesuai dengan pernyataan berikut ini: 

“Sistem pemesanannya... jadi sistemnya dia telpon pesenan nanti kita antar, , 

sekali anter tergantung pesenan, minimal 20ribu. Jadi pesenan semakin banyak 

chargenya dikit, semakin dikit pesanan charge nya banyak” 

Dalam usaha penjualan bunga dari partisipan 1, beliau lebih 

mengutamakan atau lebih memprioritaskan pelanggan. Hal ini dikarenakan 
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pelanggan merupakan penentu usaha penjualan bunga ini berkembang. Biasanya 

pelanggan partisipan 1 memiliki jadwal tertentu untuk berkunjung ke Gua Maria 

Kerep Ambarawa , hal ini diperjelas dengan pernyataan sebagai berikut: 

“Kita lebih memprioritaskan pelanggan karna pelanggan itukan mungkin tiap 

senin ada yang datang, tiap selasa ada yang datang, jadi punya jadwal tertentu. 

Jadi kalau kiranya senin si A datang senangnya ini, jadi kita mempersiapkan.”  

Berbeda dengan partisipan 1, pada penjual bunga partisipan 2, bunga 

diperoleh dari kebun milik sendiri yang bibitnya pada awalnya mendatangkan dari 

Belanda yaitu dari teman putra sulung beliau dan dari Bandung, jika ada pesanan 

dari pelanggan akan disiapkan bunga sesuai permintaan, ini diperjelas dengan 

pernyataan berikut ini:  

“Pertama kali mendatangkan bibitnya dari Belanda, dari temannya Michael, 

kalau yang mawar Holland ambilnya dari Bandung, jadi nanti kalau ada yang 

mau pesan tinggal telepon, nanti Michael bawa bunganya dari kebun”  

Pelanggan yang mau memesan bunga biasanya membuat janji terlebih 

dahulu, biasanya ambil di mana, dan lain sebagainya, jadi kalau ada pesanan di 

luar Ambarawa biasanya partisipan 2 juga akan mengantarkan bunga pesanan 

tersebut, ini diperjelas dengan pernyataan berikut ini: 

“Biasanya kalau ada pesanan kita membuat janji ambil di mana.  Jadi kita siapin 

pesanan dulu baru ketemuan sama pembeli. Jadi kalau di Semarang kita tinggal 

kontak, lalu di bawa ke Semarang”  

Pada sistem pembayaran, biasanya untuk pembeli yang sudah langganan 

bisa utang terlebih dahulu, tetapi untuk orang atau pembeli yang masih baru, 

biasanya harus membayar cash. Pelanggan-pelanggan partisipan 2 ini tidak hanya 

dari dalam kota, melainkan sampai ke luar kota, seperti Purwokero, Solo, 

Jogjakarta dan Jakarta serta luar pulau ini sesuai dengan pernyataan berikut ini: 

“Kadang untuk bunga kebiasaan dari dulu mereka kan utang, jadi sudah percaya 

sama meraka. Tapi kalau yang baru kita tidak mau kasih untang, jadi harus cash.  

iya memang di ambil orang sampai ke Purwokerto sampai Solo, Jogja bahkan 

Jakarta juga pernah pesen. kita dulu pernah kirim ke Manado sama Kalimantan.”  

Informasi-informasi yang diperoleh pelanggan mengenai bunga, menurut 

partisipan 2 berasal dari mulut ke mulut dari pelanggan yang telah membeli bunga 

tersebut, dikarenakan Beliau tidak pernah memasarkan lewat manapun. Penuturan 

partisipan 2 ini diperjelas dengan pernyataan berikut ini: 

“ Ya mungkin orang-orang bisa tahu florist ini dari mulut ke mulut”  
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Dari pernyataan-pernyataan partisipan 2 dapat dipertegas oleh key 

informant 2, berikut beberapa kutipannya: 

“Janjian ketemuan di mana, udah biasa juga dari dulu jadi bisa hutang kalau udah laku 

baru dibayar. Pengiriman sudah sampai Pontianak dan Manado.” 

“Kita kan ada kebun, dari kebun kalau ada sisa dibawa sama karyawan ke pasar, lama- 

lama kan orang- orang tauhu, jadi dari mulut ke mulut.” 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan kedua partisipan di atas pada 

penelitian ini diketahui bahwa usaha penjualan bunga ini mendapatkan dukungan-

dukungan dari keluarga, sehingga baik dari partisipan 1 dan partisipan 2 ini bisa 

mengembangkan usahanya, dan dari sinilah usaha penjualan bunga bisa 

berkembang. Usaha penjualan bunga partisipan 1 ini bekerja sama dengan 

pengepul dan pendekor dalam usahanya, sedangkan pada partisipan 2 usaha 

penjualan bunga ini dibantu dengan pengembangan bibit-bibit bunga yang 

didatangkan langsung dari Belanda oleh teman anaknya, dan juga dari petani 

khusus di Bandung. Proses kerjasama yang dilakukan mengarah pada suatu 

bentuk modal sosial yaitu briging social capital dimana ini terbentuk dari adanya 

dukungan keluarga yang menimbulkan kepercayaan diri untuk mengembangkan 

usaha penjualan bunga dan akhirnya dapat bekerja sama dengan pihak lain. Ada 

pun perbedaan briding yang dimiliki kedua partisipan hubungan kerjasama yang 

lebih luas dimilik partisipan 2 karena sudah menjalin relasi hingga luar negeri dan 

pemasaran bunga partisipan 2 sudah luas.  Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Sabatini (2006), dimana bridging social capital, dibentuk oleh 

hubungan informal yang menghubungkan teman dan kenalan. 

Dalam penelitian ini partisipan 1 dan partisipan 2 tergabung dalam 

kelompok paguyuban dan organisasi. Partisipan 1 tergabung dalam sebuah 

paguyuban Devotional yang berasal dari Gua Maria Kerep Ambarawa, dapat 

dipertegas melalui ungkapan Partisipan 1: 

“Saya hanya tergabung dalam paguyuban Devotional, karena hanya mengikuti 

yang di lokasi GMKA.”  

Awal terbentuknya paguyuban ini pada tahun 2003, akan tetapi partisipan 

1 mulai tergabung dalam paguyuban pada tahun 2015 setelah Patung Maria 

Asumpta diresmikan. Dalam paguyuban tersebut terdiri dari bagian devosi yang 

berjumlah 8 (delapan) orang dan bagian makanan 8 (delapan) orang. Beliau 
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tergabung dalam kelompok devosi dikarenakan penjual bunga hanya terdiri dari 4 

(empat) orang. Berikut penjelasan dari hasil wawancara: 

“Paguyuban tersebut sudah berdiri sejak tahun 2003, gabung paguyuban baru 

tahun 2015 waktu peresmian patung Maria Asumpta, dulu sebelum gabung 

masih ilegal” 

“ yang tergabung dalam paguyuban ada 8 orang bagian devosi, 8 orang bagian 

makanan dan 4 orang penjual bunga.”  

Setiap orang yang tergabung dalam paguyuban Devotional ini merupakan 

masyarakat sekitar yang berjualan di Gua Maria Kerep Ambarawa, dan penjual 

bunga lainnya tetangga partisipan 1, ungkapan partisipan 1:  

“Anggota paguyuban adalah masyarakat sekitar yang berjualan di  lingkungan 

Gua Maria Kerep ini, jadi semua tetangga, rumahnya dekat- dekat sini.”  

Adapun keuntungan yang diperoleh partisipan 1 setelah tergabung dalam 

paguyuban ini yaitu: kepastian tempat berjualan yang gratis,persediaan air gratis, 

kesepakatan harga antar penjual, mekanisme penjualan dan apabila ada iuran 

perbulan yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk rekreasi, berikut ungkapan yang 

dapat memperjelas:  

“Pastinya kita mendapatkan kepastian tempat yang gratis. Listrikkan kita bayar 

sendiri yang dikelola paguyuban otomatiskan ada sisa iuran perbulan nanti 

sisanya bisa untuk rekreasi kemana untuk membelikan apa gitu..... kalau di sini 

kita sudah menetapkan harga jual ke pembeli harian dan pelanggan tetap, dengan 

memberikan harga khusus. Biar penjualan merata, kadang kalau keliling 

tergantung yang di bawa, jadi aturan ini untuk pemerataan hasil.”  

Setelah tergabung dalam paguyuban manfaat lain yang diperoleh sangat 

membantu dalam usaha bunga potong yaitu apabila partisipan 1 dan istri ada 

kegiatan yang diharuskan pergi berdua, kios bunga beliau dapat dititpkan kepada 

salah satu penjual bunga yang lain, berikut ungkapan dari partisipan 1: 

“Iya biasanya saya titipkan ke teman- teman jika ada urusan, kadang juga kita 

tidak ada bunga juga menjual bunga teman- teman, itu juga salah satu manfaat 

dari paguyuban jadi ada kebersamaan dan saling percaya yang dianjurkan dari 

paguyuban”  

Partisipan 2 tidak pernah tergabung dalam kelompok tani atau paguyuban, 

beliau hanya mengikuti seminar-seminar, kursus-kursus dan grup florist. Beliau 

sudah tergabung sebagai panitia Public Relation dan tergabung di grup IPBI 

(Ikatan Perangkai Bunga Indonesia) dan juga MFI (Masyarakat Florist Indonesia)  

yang merupakan pecahan dari IPBI. Berikut ungkapannya: 

“Kita gak pernah ikut kelompok tani dan sebagainnya, kita Cuma ikut seminar- 

seminar, kursus- kursus dan grup florist. Tante ikut grup MFI di Semarang. Itu 
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kayak pecahan dari IPBI (Ikatan Perangkai Bunga Indonesia). Tempat dimana 

orang sering merangkai”  

Partisipan 2 mendapatkan informasi adanya grup IPBI dari teman-teman di 

Semarang yang menjadi pelanggan beliau. Untuk tergabung dalam kelompok ini 

tidak memiliki syarat tertentu dan partisipan 2 tergabung sebagai panitia Public 

Relation. Pada awal terbentuknya kelompok ini setiap anggota panitia memiliki 

kewajiban membayar iuran selama tiga tahun sebesar RP 25.000,00/bulan. 

Ungkapan dari Partisipan 2: 

“Informasi dari teman- teman semarang, kita sering masok ke Semarang jadi di 

kasih tahu kalau ada grup untuk florist.”  

Dalam kelompok ini sering mengadakan kegiatan yang berguna untuk 

mengembangkan kemampuan dalam seni merangkai bunga dan seminar- seminar 

yang diisi oleh pembicara dari luar negeri. Berikut ungkapan partisipan 2:  

“ikut seminar dengan pembicara dari Singapura dan Jepang”  

Adapun keuntungan yang diperoleh partisipan 2 ketika tergabung dalam 

kelompok tersebut, beliau dipercayai sebagai penyedia bunga untuk kegiatan 

seminar atau kursus. Apabila ada kekurangan bunga beliau dimintai kesediaan 

untuk menyediakan semua bunga yang dibutuhkan, berikut ungkapan yang dapat 

memperjelas: 

“Saya juga sekalian jadi penyediaan bunga untuk kursus dan seminar, jadi kalau 

mereka kurang bunga menghubungi saya, kemudian semua saya sediain”  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dalam penelitian ini diketahui 

bahwa kedua partisipan tergabung dalam suatu organisasi. Partisipan 1 tergabung 

dalam Paguyuban Devotional, sedangkan partisipan 2 tergabung dalam grup IPBI 

(Ikatan Perangkai Bunga Indonesia) dan MFI (Masyarakat Florist Indonesia) yang 

merupakan pecahan dari IPBI. Setelah tergabung dalam suatu paguyuban/ 

organisasi keduanya mendapatkan keuntungan bagi usahanya, yaitu partisipan 1 

memperoleh kepastian tempat berjualan yang gratis,persediaan air gratis, 

kesepakatan harga antar penjual, dan dapat menitipkan barang dagangan ke 

penjual lainnya. Partisipan 1 mengikuti paguyuban yang hanya terdiri dari orang- 

orang yang berada di lingkungan sama,  Sedangkan partisipan 2 memiliki jaringan 

yang lebih luas dikarenakan bertemu dengan perangkai bunga yang tersebar di 

seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Partisipan 2 juga diberi kepercayaan 

sebagai penyedia bunga untuk kegiatan seminar dan kursus yang akan diadakan. 
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Proses kerjasama yang tergabung dalam organisasi tersebut mengarah pada suatu 

bentuk modal sosial yaitu linking social capital dimana ini terbentuk dari adanya 

dukungan keluarga yang menimbulkan kepercayaan diri untuk mengembangkan 

usaha penjualan bunga dan akhirnya dapat bekerja sama dengan pihak lain 

sehingga kemudian memutuskan untuk membentuk suatu wadah agar dapat saling 

berbagi pengalaman satu dengan yang lain demi keberlanjutan usahanya. Hal ini 

sesuai dengan ungkapan Sabatini (2006), Linking social capital adalah ikatan 

formal yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial 

ekonomi dalam batas organisasi-organisasi. 

Dari hasil penelitian terhadap modal sosial bonding, bridging dan linking, 

ditemukan bahwa ketiga bentuk modal sosial ini dapat diibaratkan seperti rantai 

makanan, dimana dalam penerapannya, ketiga hal tersebut merupakan satu 

kesatuan yang akan saling berhubungan. Ketika seseorang akan memulai suatu 

usaha, modal sosial bonding merupakan modal sosial utama yang mereka 

dapatkan sehingga akan membantu mereka dalam menjalankan usahanya, dari 

modal sosial ini akan menimbulkan bentuk modal sosial yang lain yaitu bridging. 

Bridging sebagai jembatan dalam menghubungkan seseorang dengan orang lain 

sehingga bisa membangun relasi dan memperlancar jalannya usaha. Bentuk modal 

sosial ini akhirnya dapat mempertemukan seseorang juga dengan suatu kelompok 

atau paguyuban yang memiliki usaha sejenis sehingga mereka dapat saling 

berbagi pengalaman satu dengan yang lain guna meningkatkan usahanya, hal ini 

dikenal dengan bentuk modal sosial linking. Hal ini berbeda dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang tidak mengungkapkan tentang adanya saling 

keterkaitan antara masing-masing bentuk modal sosial bonding, bridging dan 

linking, seperti yang disampaikan oleh Hawkins dan Maurer (2010), “bonding 

were important for immediate support, but bridging and linking social capital 

offered pathways to longer term survival and wider neighborhood and community 

revitalization”.  
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4.3.2. Faktor Determinan Modal Sosial di Kalangan Penjual Bunga Potong 

a. Skala Usaha 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bentuk modal sosial yang ada di 

kalangan penjual bunga potong dari skala usaha kedua partisipan. Adapun 

perbedaan skala usaha dari kedua partisipan, partisipan 1 memperoleh bunga 

potong dari pengepul di Bandungan, beliau tidak memproduksi sendiri dan dalam 

menjalankan usahanya beliau dibantu oleh istrinya apabila sedang ramai 

pengunjung di Gua Maria Kerep Ambarawa dan banyak pelanggan yang membeli 

bunga di kios beliau. Selama usaha bunga potong, Gua Maria Kerep Ambarawa 

menjadi lokasi yang digunakan untuk memasarkan bunga potong dan pelanggan 

bunga potongnya bisa berasal dari luar kota, tergantung pada asal pengunjung 

yang membeli bunga potong tersebut. Beliau pernah menjalin relasi dengan florist 

AGS sebagai pemasok bunga potong, tetapi setelah beberapa tahun berjalan, 

pemilik florist tersebut sudah tidak pernah order bunga potong lagi. Ramainya 

pengunjung yang membeli bunga potong membuat partisipan 1 dapat menjual 50-

60 tangkai setiap harinya pada hari biasa seperti hari Senin hingga Kamis, 

sementara jika akhir pekan seperti hari Jumat hingga Minggu, beliau bisa menjual 

kurang lebih 200 tangkai per harinya. Beliau biasanya menjual bunga potong per 

tangkai Rp 2.500,00 untuk pelanggan tetap, sementara untuk pengunjung yang 

sesekali membeli, bunga potongnya dijual dengan harga Rp 3.000,00 per tangkai. 

Dari penjualan bunga potong ini, dalam sebulan beliau bisa memperoleh uang 

rata-rata Rp 5.000.000,00.  

Partisipan 2 memproduksi bunga di kebun sendiri yang dikelola oleh 

anaknya dan dengan mempekerjakan dua karyawan tetap. Luas kebun yang 

digunakan untuk produksi adalah 1 ha dengan biaya awal yang dibutuhkan 

sebesar Rp 86.000.000,00. Dalam menjual bunga potongnya, segmentasi pasar 

beliau awalnya hanya masyarakat sekitar Ambarawa saja, akan tetapi setelah 

beberapa lama menjalankan usaha ini, beliau mendapatkan pelanggan dari luar 

kota seperti Semarang, Yogyakarta, Kudus, Purwokerto dan Solo bahkan ada 

pelanggan dari luar pulau seperti Manado dan Kalimantan. Biasanya, pelanggan 

beliau adalah florist-florist sehingga membeli bunga potong dalam jumlah banyak 

sekaligus atau biasa dikatakan membeli dalam partai besar. Rata-rata dalam 
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seminggu, beliau bisa menjual sebanyak 40-50 ikat dengan jumlah 20-25 tangkai 

per ikat. Bunga potong yang beliau hasilkan biasanya dijual seharga Rp 4.000,00 

per tangkai untuk florist-florist sementara untuk non florist dijual hingga Rp 

5.000,00. Selain menjual bunga potong per tangkai, beliau juga melayani 

pembelian rangkaian bunga papan, hand bouquet dan vas bouquet. Dalam 

melayani pembelian ini, saat sedang ramai pesanan, beliau biasanya 

memperkerjakan karyawan. Dari berjualan bunga potong per tangkai, rangkaian 

papan bunga, hand bouquet dan vas bouquet beliau bisa memperoleh uang sebesar 

Rp 15.000.000,00 per bulan. 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa skala usaha merupakan salah satu 

faktor determinan modal sosial, akan tetapi dalam penelitian sebelumnya belum 

mengungkapkan hal ini. Perusahaan dengan modal kecil dan memiliki 

ketidakmampuan melakukan pembelajaran organisasional yang baik, juga akan 

memiliki kekurangmampuan dalam mengembangkan inovasi. Perusahaan dengan 

daya inovasi yang rendah biasanya akan menunjukkan kinerja organisasi yang 

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki daya inovasi yang tinggi 

(Anonim, 2016). Skala usaha dapat menjadi salah faktor determinan modal sosial 

dikarenakan indikator yang melekat pada skala usaha yaitu tenaga kerja, omset 

dan pangsa pasar akan menunjukkan besar atau kecilnya bentuk modal sosial yang 

dimiliki seseorang. 

  

b. Modal Awal Usaha 

Dari sisi modal usaha, kedua partisipan memiliki modal awal yang 

berbeda. Partisipan 1 memulai usahanya dengan modal sendiri Rp 600.000,- tanpa 

bantuan dari keluarga inti. Modal usaha partisipan 1 berasal dari sisa pendapatan 

beliau sewaktu bekerja di perusahaan percetakan di Ambon. Akan tetapi 

partisipan 1 memperoleh bantuan dari istrinya untuk melakukan penjualan bunga 

potong. Hal ini diperjelas dengan pernyataan berikut: 

“saya di Ambon ikut perusahaan percetakan buku SD sampai SMA. Jadi modal 

yang kita pakai untuk meneruskan usaha bunga potong dari sisa gaji. Dengan 

modal awalnya Rp 600.000 tahun 1999. Kalau lagi ramai istri bantu di bunga.”  

Berbeda halnya dengan partisipan 2 dengan modal Rp86.000.000,-. 

Sebagian modal ini diperoleh dari suaminya yang berprofesi sebagai dokter, 
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dimana suaminya bersedia memberikan bantuan tanpa diminta dan memberi 

dukungan kepada istrinya tidak hanya melalui modal usaha saja melainkan juga 

dukungan kepada istrinya untuk menjalankan usaha bunga potong tersebut. 

Berikut kutipan partisipan 2: 

“Dulu kita bikinnya pertama modalnya 86 juta itu modal dari saya dan suami, 

dulu suami masih buka praktek spesialis paru- paru sekarang sudah pensiun tapi 

kadang kalau ada pasien masih dilayani”  

Perbedaan modal ini juga yang membuat kedua partisipan memiliki kinerja yang 

berbeda dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Partisipan 1 

mengawali usahanya dengan berjualan keliling kepada pengunjung di Goa Maria 

Kerep Ambarawa dikarenakan modal beliau terbatas sehingga belum dapat 

menyewa kios untuk berjualan,berikut kutipannya: 

“Belum, masih keliling di emperan, masih nempel- nempel. Soalnya modal juga 

masih terbatas jadi tidak bisa sewa kios.” 

Sementara partisipan 2 memiliki modal yang lebih besar dan memiliki rumah 

kosong untuk digunakan sebagai toko dalam berjualan bunga potong. Beliau 

menggunakan sebagian modalnya untuk membuat green house di kebunnya 

sebagai tempat budidaya bunga potong yang akan dijualnya yaitu krisan dan juga 

membeli berbagai peralatan dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanam 

hingga panen bunga potong. Dilihat dari modal yang dimiliki, partisipan 2 juga 

dapat mempekerjakan orang lain untuk membantu beliau dalam mengelola kebun 

sebagai lahan produksi bunga potong. Hasil kutipan yang diperoleh dari 

wawancara peneliti kepada partisipan 2:  

“Dulukan saya jualan makan, terus daripada rumah satu kosong jadi ditempati 

sekalian, dulu modal awalnya sekitar Rp 86.000.000,00, sudah termasuk green 

house bibit kebun dan lain- lainnya.”  

Pada penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa yang menjadi faktor 

determinan modal sosial adalah pendapatan (Christoforou, 2005; Fidrmuc & 

Gerxhani, 2005; Van Oorschot & Seni, 2005) dalam  Kaasa (2007), akan tetapi 

dalam peneltian ini peneliti menemukan bahwa modal awal usaha dari kedua 

partisipan merupakan faktor determinan munculnya modal sosial, semakin tinggi 

modal awal usaha yang dikeluarkan akan menyebabkan modal sosial yang tinggi. 

Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, modal awal usaha yang dikeluarkan 

partisipan 2 sebagian merupakan bantuan modal dari suaminya sehingga 
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jumlahnya lebih besar dan bisa dikatakan bahwa partisipan 2 memiliki usaha yang 

lebih besar jika dilihat oleh orang lain sementara partisipan 1 modal yang 

dikeluarkan berasal dari diri sendiri dan usahanya relatif lebih kecil. 

 

c. Pendidikan 

Dalam penelitian ini, kedua partisipan secara formal memiliki tingkat 

pendidikan yang sama yaitu SMA. Namun, perbedaannya terletak pada partisipan 

2 yang pernah mengenyam pendidikan di tingkat universitas selama 4 semester 

(dua tahun) mulai 1973-1975. Partisipan 1 dalam menempuh pendidikan SMA 

pernah memperoleh pengetahuan tentang kewirausahaan dalam pelajaran 

ekonomi, tetapi saat mereka memperoleh pengetahuan tersebut, mereka masih 

pada tahap mengenal sebatas teori saja, belum memikirkan atau melakukannya.  

Sementara partisipan 2, pernah mengenyam pendidikan di universitas pada 

fakultas ekonomi, dimana saat itu beliau belajar cara untuk menjalankan bisnis 

dan menganalisis cara untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran agar bisnis 

yang dijalankan dapat terus berlanjut. Hal ini akhirnya berdampak pada pola pikir 

partisipan 2 yang meyakini bahwa dengan menjalankan suatu usaha seperti bunga 

potong yang saat ini ditekuni dan dengan pengetahuan yang lebih mengenai 

kewirausahaan dijenjang kuliah membuat beliau memiliki pandangan bahwa 

usaha bunga potong ini pasti akan memiliki prospek yang cerah. Hal ini artinya, 

melalui pendidikan yang beliau tempuh, beliau bisa belajar membaca trend di 

masa yang akan datang sehingga beliau yakin bahwa dengan berjualan bunga 

potong, beliau akan memiliki masa depan yang cerah serta memiliki kehidupan 

yang baik dan layak. Oleh karena itu, partisipan 2 akhirnya menerapkan semua 

ilmu yang pernah beliau peroleh dalam menjalankan usaha bunga potongnya 

sehingga usaha tersebut masih bertahan dan berjalan hingga saat ini, bahkan 

beliau pun terus melakukan perbaikan rutin setiap kali green house beliau roboh 

dikarenakan hujan dan angin kencang. Berkat keyakinan dan kemampuan beliau 

menerapkan ilmu ini, semua kendala yang dihadapi mampu beliau lewati dan 

beliau semakin sukses, terlihat dari banyaknya relasi beliau dengan para 

pelanggan dalam maupun luar kota bahkan luar pulau. Berikut kutipannya: 

“Tante pas usaha apapun, Cuma ingat harus tau caranya gimana mengelola 

keuangan, artinya antara yang keluar dan masuk harus diperhitungkan. Terus 
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harus berani ambil resiko supaya bisa sukses. Tante yakin pasti kalau kita 

sungguh- sungguh menekuni usaha yang kita jalankan pasti hasilnya akan baik.” 

Selain itu, pengetahuan yang dimiliki putra dari partisipan 2 yang pernah 

mengenyam pendidikan di tingkat universitas juga turut menyumbangkan ide 

kepada beliau untuk memulai usaha bunga potong, sehingga bisa diketahui bahwa 

dalam menjalankan usaha, partisipan 2 tidak hanya mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimilikinya tetapi juga pengetahuan putra sulungnya. Partisipan 2 juga sudah 

tergabung dalam grup MFI yang terdiri dari berbagai florist di Indonesia. Ini 

mengindikasikan bahwa kesuksesan beliau pada akhirnya mengundang banyak 

perhatian dari orang lain dan pelanggan yang akhirnya memberi kepercayaan 

kepada beliau untuk memenuhi setiap permintaan mereka akan bunga potong dan 

juga memberi kesempatan kepada beliau sebagai pemasok utama bunga potong 

saat ada seminar dan kursus yang diselenggarakan oleh grupnya.  

Sementara partisipan 1, beliau hanya pernah belajar teori mengenai 

kewirausahaan secara umum sehingga dalam menjalankan usaha bunga potongnya 

pun beliau hanya berpikir bahwa usaha baik ketika bisa mendapatkan keuntungan 

saja. Hal itu memang secara prinsip ekonomi benar karena pada dasarnya suatu 

usaha yang baik berasal dari modal sekecil-kecilnya guna mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, dalam penelitian ini, partisipan 1 

menjalankan usaha bunga potongnya bukan karena mengejar keuntungan yang 

sebesar-besarnya, melainkan karena peran beliau dalam keluarga sebagai kepala 

keluarga yang sudah seharusnya mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri 

dan anak-anaknya, sehingga daripada menganggur pasca pindah ke Ambarawa, 

beliau melanjutkan bisnis ibunya berjualan bunga potong. Di satu sisi, saat awal 

usaha, anak-anak beliau masih kecil dan belum bersekolah, sehingga untuk 

memulai usaha dan memikirkan bagaimana jalannya usaha, beliau tidak 

mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Dalam usahanya ini, beliau juga belum 

memiliki banyak relasi dengan orang lain, beliau hanya memiliki relasi dengan 

pengepul sebagai pemasok bunga dari Bandungan dan pendekor yang 

bekerjasama dengan beliau guna memenuhi permintaan pelanggan akan rangkaian 

papan bunga serta relasi dengan beberapa pembeli yang sudah menjadi langganan. 

Berikut kutipan yang menjelaskan maksud pernyataan di atas: 
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“saya sih gimana ya, Cuma sekedar tahu aja harus gini gitu, maksudnya ya kalau 

mau cari uang ya yang penting dapat untung saja, kerja sama orang juga ok, 

usaha sendiri juga ok, kebetulan saya kan terusin usaha orang tua jadi ya saya 

kembangkan dengan modal sendiri walaupun kecil, yang penting bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga.” 

Diketahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh. 

Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

bertepatan dengan tingkat kepercayaan interpersonal dan kelompok dari bagian 

individu (Bakat & Keefer, 1997; Denny, 2003; Helliwell & Putnam, 1999; 

Paldam; 2000; dan lain- lain) dalam  Kaasa (2007). Akan tetapi, dalam penelitian 

ini pendidikan bukan merupakan faktor yang paling berpengaruh melainkan hanya 

sebagai salah satu faktor yang memunculkan adanya modal sosial dalam diri 

seseorang. 

 

d. Usia  

Dalam penelitian ini kedua partisipan memiliki perbedaan usia, partisipan 

2 lebih tua 21 tahun dibandingkan partisipan 1. Dilihat dari perbedaan usia ini, 

dapat dikatakan bahwa dalam menjalani hidup, partisipan 2 lebih banyak makan 

“asam garam” dibandingkan partisipan 1. Dalam hidupnya, seusai lulus SMA 

partisipan 1 tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Beliau harus menganggur 

selama beberapa tahun dan disela-sela waktu mencari pekerjaan, beliau membantu 

ibunya berjualan bunga dan makanan. Saat itu, belum ada kios untuk berjualan, 

sehingga beliau harus berkeliling untuk mencari pembeli. Berikut pernyataan dari 

partisipan 1 yang dapat memperjelas pernyataan di atas:  

“saya gak lanjut jadi hanya sampai SMA, pas lulus cari- cari kerja sambil bantu 

ibu jualan bunga sama makanan”.  

Pada tahun 1995, beliau memutuskan untuk merantau ke Ambon untuk 

mencari pekerjaan. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan, akhirnya beliau 

diterima di salah satu perusahaan percetakan buku pelajaran SD-SMA yang ada di 

Ambon. Hasil wawancara penulis dengan partisipan 1: 

“Saya di Ambon ikut percetakan buku SD sampai SMA, waktu itu tahun 1995 

merantau ke sana. Saya ikut di bagian produksi, jadi tugasnya ya cetak- cetak 

buku, produksinya sampai selesai proses akhirnya.”  

Dalam menjalani pekerjaannya, ia pernah mengalami beberapa kendala 

dalam. Beberapa kesalahan yang dialami oleh partisipan 1, menjadikan beliau 
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lebih berhati-hati dan telaten dalam bekerja sehingga tidak melakukan kesalahan 

yang sama lagi.  

Pertengahan tahun 1999, beliau tiba di Ambarawa dan tinggal bersama 

orangtuanya. Beliau tidak memiliki pekerjaan dan hanya berbekal beberapa rupiah 

sisa gaji beliau bekerja dipercetakan yang beliau tabung selama bekerja di 

Ambon. Dalam masa menganggur selama tiga bulan, beliau membantu ibunya 

kembali untuk berjualan bunga, namun karena keasyikan berjualan bunga, 

akhirnya beliau memutuskan untuk meneruskan pekerjaan ibunya sebagai penjual 

bunga untuk kemudian beliau teruskan bersama istrinya dengan tambahan modal 

sisa gaji beliau bekerja sekitar Rp600.000,-.  

“Jadi modal yang kita pakai untuk meneruskan usaha bunga potong dari sisa 

gaji. Dengan modal awalnya Rp 600.000 tahun 1999, terus kami menganggur 

selama 3 bulan. Awalnya ke sini kan cuma rencananya mau ngungsi ke tempat 

Ibunya Bapak kelik, bantu jualan bunga sama makanan  tapi lama- lama 

keenakan kerja jadi gak balik Ambon lagi.”  

Dalam menjalankan usaha ini, beliau tidak mengalami banyak kesulitan 

karena sebelumnya beliau juga pernah mencoba menjalani pekerjaan ini, beliau 

juga sudah mengenal pengepul yang sejak dulu sudah bekerjasama dengan ibunya 

sebagai pemasok bunga, sehingga ketika beliau meneruskan usaha ibunya, beliau 

juga tetap bekerjasama dengan pengepul tersebut. Partisipan 1 juga tergabung 

dalam paguyuban yang mewadahi para penjual devosi dan makanan yang ada di 

lingkungan GMKA. Partisipan 1 juga menjalin kerjasam dengan beberapa 

pendekor di Bandungan dan Art Galery Salatiga (AGS) asal Malaysia.  

Partisipan 2, seusai lulus dari SMA, beliau langsung melanjutkan kuliah 

pada tahun 1973 di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta dan belajar di 

Fakultas Ekonomi selama 4 semester. Selama kuliah, partisipan 2 mengalami 

kendala dalam pembayaran uang kuliah dikarenakan usaha orangtua beliau 

bangkrut, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti kuliah saja. 

Berikut kutipan yang menunjukkan partisipan berhenti dari studinya: 

“Lulus SMA tahun 1973 terus lanjut kuliah di Yogyakarta fakultas Ekonomi. 

Tapi akhirnya Cuma kuliah sampai semester 4 (dua tahun) mulai 1973-1975. 

Berhenti karena orang tua tante udah gak bisa biayai kuliah.”  

Setelah berhenti kuliah, partisipan 2 membantu ibunya usaha jualan roti 

keliling, kemudian memikirkan untuk membuka usaha jahitan/konveksi yang 

berjalan 3 tahun. Usaha ini dimulai pada tahun 1978, pemasarannya sudah masuk 
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ke seluruh Indonesia dan sudah memiliki banyak pelanggan, Kutipan yang 

menunjukkan pernyataan di atas: 

“bantuin orang tua bikin roti, jadi keliling- keliling kemana- mana disekitar 

kudus, kadang ada yang pesan roti kiloan, ada yang datang kerumah beli 

beberapa aja. 

tahun 1975  tante bantu jualan roti bisa memenuhi kebutuhan sehari- hari, terus 

lama- lama uang terkumpul jadi kita buka jahitan/ konveksi di kudus sekitar 3 

tahun mulai buka konveksi tahun 1978,  pemasarannya sudah masuk ke seluruh 

Indonesia.” 

Setelah satu tahun berlalu, beliau mencoba memulai membuka usaha 

berjualan sembilan bahan pokok (sembako) di Kudus dan bisnis ini berjalan 

dengan lancar. Partisipan 2 berkeinginan memiliki masa depan yang cerah dan 

beliau memutuskan untuk merantau ke ibu kota yaitu Jakarta. Setelah mengikuti 

kursus selama beberapa bulan, beliau akhirnya membuka kursus salon kecantikan 

dan tataboga sendiri di Jakarta. Selama membuka kursus, beliau pernah diundang 

ke Bali oleh salah seorang peserta kursus untuk memberikan pelatihan di sana, 

kemudian beliau kembali lagi ke Jakarta. Berikut hasil wawancara penulis dengan 

partisipan: 

“....., kepikiran buat buka toko sembako di Kudus, lumayan loh penghasilannya. 

Terus sekitar 4 tahun gitu tante mikir pengen punya masa depan yang lebih 

bagus, akhirnya tante punya keinginan untuk pergi merantau ke Jakarta. Ikut 

kursus kecantikan dan tataboga, kayak bikin cake pernikahan dan kue- kue lain. 

kalau sembakonya diterusin maminya tante, jadi tante tetap merantau”  

Seiring berjalannya waktu, beberapa usaha yang ditekuni partisipan 2, 

beliau memutuskan untuk kembali ke Ambarawa bersama suami buka praktek 

dokter dan partisipan 2 sambil membantu suaminya bekerja. Kemudian putra 

sulung beliau memberikan ide untuk usaha penjualan bunga potong, yang setelah 

beliau pikir-pikir, usaha ini ada baiknya dijalankan untuk mengisi waktu luang 

dan mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu suaminya bekerja 

sebagai tambahan uang sekolah dan kuliah untuk anak-anaknya.  

Partisipan 2 dalam menjalankan usahanya telah tergabung dalam grup 

IPBI dan MFI sekitar tahun 2005. Beliau bergabung ke grup ini diajak oleh salah 

seorang teman sekaligus pelanggan beliau yang ada di Semarang. Setelah 

bergabung ke grup ini, beliau jadi memiliki banyak teman baru dan juga memiliki 

wadah untuk mengasah skill dalam merangkai bunga potong sehingga beliau bisa 

merangkai bunga sekreatif mungkin guna memenuhi permintaan pelanggan. 

Berikut pernyataannya: 
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Menurut Whiteley (1999) dalam  Kaasa (2007) menunjukkan bahwa orang 

yang lebih tua dapat memiliki modal sosial lebih tinggi. Usia tampaknya menjadi 

penting dalam menentukan modal sosial. Dalam penelitian ini, hal serupa juga 

didapati yaitu seseorang dengan usia lebih tua memiliki modal sosial yang lebih 

tinggi, akan tetapi ada kemungkinan usia tidak menjadi sesuatu yang penting 

dalam menentukan modal sosial dikarenakan seseorang berada dalam kondisi 

yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, partisipan 2 sudah 

mencoba berbagai macam jenis usaha yang beliau tekuni sejak berhenti kuliah. 

Beliau berusaha untuk mengusahakan apapun yang dapat menghasilkan uang, 

sehingga bisa dikatakan bahwa beliau tak henti-hentinya berkreasi guna 

menghasilkan suatu usaha. Hal ini mampu mengasah kreativitas beliau yang 

kemudian semakin terlihat hasilnya melalui usaha yang beliau jalani saat ini. 

Semakin tua, beliau justru semakin terampil dan kreatif dikarenakan diimbangi 

dengan adanya kursus atau pelatihan yang rutin diselenggarakan oleh grup yang 

beliau ikuti, serta adanya dukungan dari keluarga dan banyaknya relasi beliau 

membuat beliau memiliki modal sosial yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan partisipan 1 yang memiliki usia lebih muda dan dalam menjalani 

kehidupannya, beliau hanya memiliki pengalaman pekerjaan dibidang percetakan 

buku kemudian menjalankan usaha berjualan bunga potong yang beliau tekuni 

hingga saat ini. Beliau tidak pernah mengikuti pelatihan atau kursus terkait bunga 

potong sehingga dalam menjalankan usahanya beliau belajar dari pengalaman 

saja. Hal ini sejalan dengan penelitian Jaworski & Kohli (1993), bahwa pada 

dasarnya, usia mendukung kemampuan seseorang dalam pengelolaan usaha. Usia 

mempengaruhi daya kreativitas seseorang, karena biasanya semakin tua umur 

seseorang, maka akan semakin matang daya kreativitasnya. 

 

e. Jenis Kelamin 

Dalam penelitian ini, partisipan yang terlibat memiliki jenis kelamin yang 

berbeda yaitu partisipan 1 laki- laki dan partisipan 2 perempuan. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Partisipan 2 memiliki relasi yang lebih luas 

dibandingkan dengan partisipan 1. Dalam usaha penjualan bunga potong yang 

partisipan 2 jalankan, partisipan 2 mendapatkan relasi baik dari daerah sekitar, 
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luar kota, bahkan sampai luar negeri, salah satunya dalam perolehan bibit bunga 

potong. Berikut kutipannya: 

“Kita sering di bawain sama teman kalau pulang, dia kan di Jerman. Jadi 

sebelum dia pulang jauh-jauh hari mau titip apa, di sana kan banyak bibit-bibit 

itu”.  

 

Dari hal di atas, diketahui bahwa partisipan 2 memiliki relasi yang baik 

dengan teman-temannya bahkan sampai ke luar negeri sehingga beliau tidak 

kesulitan dalam memperoleh bibit bunga potong guna menjaga kelangsungan 

usaha bunga potongnya. Setelah usahanya berjalan, banyak dari pembelinya yang 

kemudian mengajak beliau untuk bergabung dalam IPBI dan MFI yang 

merupakan wadah bagi mereka untuk mengembangkan skill dan usahanya melalui 

seminar dan kursus yang rutin dilakukan sesuai kesepakatan bersama.  

Sementara partisipan 1, memulai usaha dari usaha turunan yang dulunya 

dijalankan oleh ibunya dan kemudian beliau lanjutkan guna menafkahi 

keluarganya. Beliau mendapatkan banyak pelanggan dikarenakan lokasi 

penjualannya yang strategis. Selain itu, beliau juga selalu memprioritaskan 

pelanggan. Berikut kutipannya: 

“Kita lebih memprioritaskan pelanggan karna pelanggan itukan mungkin tiap 

senin ada yang datang, tiap selasa ada yang datang, jadi punya jadwal tertentu. 

Jadi kalau kiranya senin si A datang senangnya ini, jadi kita mempersiapkan”  

Partisipan 1 dan partisipan 2 dalam menjalin relasi menunjukkan bahwa 

keduanya memiliki relasi yang baik dengan para pelanggan, sehingga usaha 

penjualan bunga potong yang dijalankan terus berkembang. Mengenai jenis 

kelamin penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan cenderung 

memiliki tingkat jaringan yang lebih rendah, tetapi laki- laki mudah menemukan 

pekerjaan menggunakan kontak sosial (Christoforou, 2005) dalam Kaasa (2007). 

Sebaliknya dalam penelitian ini perempuan memiliki tingkat jaringan yang lebih 

tinggi dibanding laki-laki, akan tetapi jenis kelamin bukan merupakan faktor 

utama dalam menentukan modal sosial. Dalam penelitian ini, partisipan dengan 

jenis kelamin perempuan lebih komunikatif terlihat dari cara beliau dalam 

berkomunikasi dengan pelanggannya, misalnya beliau suka memberi saran dan 

masukan  kepada pelanggan terkait bunga potong yang cocok untuk digunakan 

dalam suatu acara dan bunga potong yang cocok untuk diberikan kepada keluarga 

atau teman. Beliau juga ramah terhadap pelanggan dan memiliki cara tersendiri 
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untuk menarik perhatian dari pelanggan, misalnya melakukan inovasi dengan 

menyediakan bunga potong dan bunga artificial yang saat ini sedang marak 

digemari juga oleh pelanggan dikarenakan memiliki daya tahan yang lebih lama, 

sementara partisipan 1 cenderung pasif saat berkomunikasi dengan pelanggan, 

beliau biasanya akan menjawab seadanya saja saat ada pelanggan yang bertanya. 

 

4.3.3. Dampak Modal Sosial dalam Usaha Bunga Potong 

Tentu saja setiap modal sosial yang dimiliki oleh kalangan penjual bunga 

potong memiliki dampak yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis melihat 

dampak positif yang dapat dilihat apabila penjual bunga potong memiliki modal 

sosial melalui beberapa aspek yaitu: 

a. Kemudahan Berbisnis 

Usaha bunga potong ini merupakan usaha lanjutan dari orang tua 

partisipan 1 yang kemudian dijalankan oleh beliau, sehingga hal ini sangat 

membantu partisipan 1 terutama dalam perolehan informasi seputar produsen 

bunga potong yang dapat ia jadikan pemasok. Berikut penjelasannya: 

“Dulu Ibu saya juga jualan makanan di sini dan sambil jualan bunga, kemudian 

Ibu saya lebih fokus kemakanan dan bisnis bunga diterusin sama saya. Jadi saya 

tetap kerja sama dengan pengepul bunga yang dari dulu kerjasama dengan Ibu 

saya.”  

Partisipan 1 sudah menjalankan usaha ini selama 16 tahun di lingkungan 

Goa Maria Kerep Ambarawa, lokasi yang sangat strategis ini membuat partisipan 

1 memiliki banyak pembeli yang lambat laun menjadi pelanggannya. Dilihat dari  

pelanggan yang dimiliki oleh beliau, peneliti melihat bahwa hal ini terjadi karena 

pelanggan sudah percaya dengan kualitas yang dihasilkan oleh partisipan 1, beliau 

juga selalu berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan akan bunga potong 

yang diinginkan sehingga tidak heran bila pelanggan akan kembali datang dan 

membeli bunga terutama setelah beliau memiliki kios. Adanya kios juga membuat 

partisipan 1 memiliki ruang untuk menyimpan bunga potongnya sehingga bisa 

digunakan sebagai persediaan jika ada pelanggan yang mendadak ingin membeli 

bunga potong, sementara sebelum memiliki kios beliau hanya akan menyediakan 

bunga potong untuk dijual per hari saja.  

Partisipan 1 tergabung dalam sebuah paguyuban yaitu paguyuban 

Devotional, dimana paguyuban ini mewadahi penjual bunga potong dan penjual 
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makanan di lingkungan Goa Maria Kerep Ambarawa. Keterlibatan partisipan 1 

dalam paguyuban ini tentunya sangat membantu dalam menjalankan usahanya, 

disediakan tempat secara gratis untuk menjual bunga potongnya tanpa perlu 

mengeluarkan biaya sedikit pun, sementara ketika belum memiliki kios tetap, 

beliau harus berjualan keliling mencari pelanggan. Keberadaan kios ini 

memudahkan pelanggan ketika akan membeli bunga potong di kios partisipan 1, 

sehingga partisipan 1 memiliki pelanggan tetap yang senantiasa membeli bunga 

potong di kiosnya. Hal ini memudahkan partisipan juga dalam menyediakan 

bunga potong yang dibutuhkan pelanggan terutama pelanggan yang rutin membeli 

setiap minggunya. Dengan adanya pelanggan tetap ini, bisa membuat omset 

partisipan bertambah dibandingkan sebelum beliau memiliki kios untuk berjualan. 

Selain itu, melalui paguyuban ini, kesenjangan harga antar penjual bunga potong 

satu dan lainnya dapat dihindari karena masing-masing penjual telah menyepakati 

harga yang akan ditawarkan kepada pembeli. Biasanya akan ada perbedaan antara 

pembeli yang hanya membeli sekali dua kali dengan pembeli yang sudah menjadi 

langganan, dalam artian jika membeli bunga sudah pasti membeli di kios 

partisipan 1. Harga khusus bagi pelanggan tetap akan dijadikan daya tarik agar 

pelanggan tetap tidak membeli bunga di kios lain. Berikut hasil wawancara 

penulis dengan partisipan 1: 

“saya hanya tergabung dalam paguyuban Devotional,  karena hanya mengikuti 

yang di lokasi GMKA. Tempat juga disediakan gratis, tanpa ada biaya lain, 

kecuali listrik. kalau di sini kita sudah menetapkan harga jual ke pembeli harian 

dan pelanggan tetap, dengan memberikan harga khusus.”  

Sementara partisipan 2, dalam memulai usahanya sudah diberikan 

sumbangan ide oleh putra sulungnya sehingga beliau dapat menyalurkan hobinya 

menjadi suatu usaha yang masih berjalan hingga saat ini. Selain itu, putranya juga 

dengan senang hati menangani bagian produksi bunga potong sehingga partisipan 

2 tidak perlu membeli bunga potong dari luar melainkan menggunakan hasil 

kebun sendiri, dapat dilihat dari pernyataan berikut: 

“iya tante yang jalani, Michael kan cuma ide.......Terus Michael tanya “mama 

mau bikin bunga?” jadi semua produksi Michael yang tangani semua, saya cuma 

bagian jual beli.”  

Usaha ini sudah berjalan selama 13 tahun di Ambarawa, sedikit berbeda 

dengan partisipan 1 yang menjual bunga potong di kios, partisipan 2 membuka 
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usaha di rumahnya dan usahanya bisa dikatakan lebih besar dan sudah diberi 

nama “Farm and Florist Lotus” di Ambarawa, partisipan 2 merupakan satu-

satunya florist terbesar, sehingga banyak florist-florist kecil lainnya yang justru 

membeli bunga di partisipan 2, untuk kemudian dirangkai dan dijual kembali. 

Selain itu, ada juga beberapa pembeli umum yang memesan bouquet kepada 

partisipan 2 untuk diberikan kepada teman, saudara atau kerabat lainnya. Para 

pembeli ini pada hari-hari selanjutnya akan kembali untuk membeli bunga di 

partisipan 2, sehingga peneliti dapat mengatakan bahwa pembeli ini sudah 

percaya dengan kualitas bunga potong yang dihasilkan oleh partisipan 2. Tak 

jarang, banyak pembeli baru yang kemudian berdatangan ke florist partisipan 2 

untuk memesan dan membeli bunga, sebagian besar pembeli ini mendapat 

informasi tentang lokasi florist partisipan 2 dari mulut ke mulut. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelanggan yang sudah puas dengan bunga potong yang 

dihasilkan oleh partisipan 2, secara tidak langsung akan mempromosikannya 

kepada orang lain, sehingga dari situlah partisipan 2 mendapatkan pembeli-

pembeli baru tanpa harus melakukan promosi sendiri. 

“Ya mungkin orang- orang bisa tahu florist ini dari mulut ke mulut.”  

“Lain kalau yang jenis Holland, bisa tahan tiga hari, kalaua yang di kita orang- 

orang yang pesen bilang bisa tahan sampai 3 minggu.”  

Partisipan 2 sudah tergabung sebagai panitia Public Relation dan 

tergabung di grup IPBI (Ikatan Perangkai Bunga Indonesia) dan juga MFI yang 

merupakan pecahan dari IPBI. Dalam kepanitiaan, partisipan 2 diberi kepercayaan 

untuk menyediakan bunga yang akan digunakan saat seminar atau kursus 

merangkai bunga potong. Hal ini berarti bahwa partisipan 2 secara tidak langsung 

sudah memiliki wadah untuk memasarkan bunganya tanpa harus mencari pembeli 

melalui promosi. 

b. Peningkatan Pendapatan 

Partisipan 1 yang awalnya hanya berjualan bunga, kemudian diikuti 

dengan istrinya yang akhirnya berkecimpung dalam usaha devosi, membuat 

keluarga ini tidak hanya menggantungkan pendapatan dari bunga saja, melainkan 

dari usaha devosi yang kini dijalankan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa 

semangat partisipan 1 untuk bekerja dan berusaha demi memenuhi kebutuhan 

keluarga, selain mendapat dukungan semangat oleh istri dan anak-anaknya, juga 
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dibuktikan mampu memberi inspirasi kepada istrinya untuk melihat peluang usaha 

lainnya yang  juga berpotensi besar dalam menghasilkan uang guna menambah 

pendapatan keluarganya. 

“saya berpikir kalau cuma bunga kok kita berdua jualan bunga, suami istri  

alangkah baiknya mengalihkan usaha lain. Saya lihat kok teman- teman ada yang 

jualan souvenir, saya juga tertarik, jadi kalau ada keuntungan dikit beli 

souvenir.”  

Partisipan 1 memenuhi kebutuhannya dan keluarga dari hasil usaha 

berjualan bunga potong dan devosi. Namun, seiring berjalannya waktu, partisipan 

1 melihat bahwa permintaan pembeli semakin berkembang, tidak hanya 

permintaan akan bouquet, namun juga minta disedikan bunga untuk digunakan 

sebagai hiasan pada papan bunga ataupun dekorasi. Dalam hal ini, partisipan 1 

tidak serta merta langsung mengiyakan dan mengambil alih permintaan ini sendiri 

mengingat waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar akan dikeluarkan, sehingga 

partisipan 1 menjalin kerjasama dengan pendekor di Bandungan untuk memenuhi 

permintaan bunga potong ini. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi 

permintaan pembeli, tetapi partisipan 1 menyadari bahwa hal ini dapat menjadi 

tambahan penghasilan tersendiri bagi partisipan 1 dan keluarga melalui komisi 

yang diperoleh. Hal ini diperjelas dalam kutipan berikut ini: 

“Kerjasama aja sama pendekor Bandungan, jadi kalau ada yang pesan terus kita 

calling pendekor Bandungan nanti dapat komisi.”  

Berbeda halnya dengan partisipan 2, putra sulung beliau yang menyukai 

bercocok tanam, jutsru memikirkan peluang lain yang dapat diambil sebagai 

peluang dalam menghasilkan uang. Ia melihat bahwa partisipan 2 hobi dalam 

merangkai bunga, sehingga ia memberi ide kepada partisipan 2 untuk membuka 

florist untuk menyalurkan hobinya dan menghasilkan uang. Kemudian, untuk 

meminimalisir biaya dan memperbesar keuntungan, putra sulungnya bersedia 

membantu dalam hal produksi bunga agar dalam menjalankan usahanya, mulai 

dari budidaya hingga pemasaran dapat ditangani sendiri oleh keluarga sehingga 

pendapatannya bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan menangani bagian 

pemasaran saja. 

Partisipan 2 semula menjual bunga potongnya hanya kepada pembeli di 

Pulau Jawa saja, namun karena adanya informasi dari mulut ke mulut yang 
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menyampaikan bahwa partisipan 2 merupakan florist yang memiliki bunga potong 

dengan kualitas baik sekaligus merupakan produsennya, maka mulai banyak 

permintaan dari luar pulau, yang akhirnya membuat partisipan 2 harus mengirim 

pesanan ke luar pulau. Berkat dari pembeli-pembeli yang sudah percaya dengan 

hasil bunga potong beliau, beliau bukan hanya saja dapat memperluas pasarnya, 

tetapi juga meningkatkan pendapatan dikarenakan dapat menjual bunga 

potongnya ke luar pulau. 

Partisipan 2 telah tergabung dalam grup IPBI dan MFI. Keberadaan grup 

ini selain menjadi wadah dalam mengembangkan skill partisipan 2 melalui 

seminar dan kursus, ternyata secara tidak langsung dapat juga menjadi wadah 

untuk memperoleh pesanan bunga potong. Hal ini telah disampaikan dan 

dibuktikan sendiri manfaatnya oleh partisipan 2. Misalnya ketika florist lain 

mendapatkan banyak pesanan dan tidak dapat dipenuhi sendiri, maka florist 

tersebut akan meminta bantuan partisipan 2 dan florist lainnya untuk bantu 

menyediakan bunga potong dan kemudian dikirimkan kepada pembeli. Hal ini 

sering terjadi ketika permintaan melonjak seperti hari valentine, wisuda dan lain-

lain. Meski tidak begitu banyak, namun hal ini juga dapat menjadi pemasukan 

tambahan bagi partisipan 2 dan keluarga. Berikut kutipan yang memperjelas: 

”Kadang juga kita sesama florist saling membantu, pas hari valentine, wisuda 

dan lain- lain pesanan.” 

c. Perkembangan Usaha 

Partisipan 1 dan keluarga awalnya hanya memiliki usaha berjualan bunga 

potong, usaha ini telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan “laris manis” 

dikarenakan semakin banyak pembeli yang berdatangan untuk membeli bunga di 

kios partisipan 1. Dari hal ini, Partisipan 1 dan istri melihat adanya peluang untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang lainnya yaitu berkaitan dengan devosi, 

sehingga partisipan 1 dan istrinya memutuskan untuk mengembangkan usahanya, 

tidak hanya berjualan bunga potong, melainkan juga usaha dalam bidang devosi. 

Namun, untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, beliau dan istri berbagi tugas. 

Dalam hal ini, partisipan 1 akan lebih fokus pada usaha berjualan bunga potong, 

sementara istri beliau menjalankan usaha devosi. Kutipannya: 

“saya berpikir kalau cuma bunga kok kita berdua jualan bunga, suami istri  

alangkah baiknya mengalihkan usaha lain. Saya lihat kok teman- teman ada yang 

jualan souvenir, saya juga tertatik, jadi kalau ada keuntungan dikit beli satu.” 
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Partisipan 1 awalnya hanya berjualan bunga potong yang sudah dirangkai 

menjadi bouquet sederhana, namun terkadang ada beberapa pembeli yang 

menyampaikan bahwa mereka ingin memesan bunga untuk digunakan sebagai 

hiasan pada papan bunga. Partisipan 1 akhirnya mencoba untuk memenuhi 

permintaan pembeli ini dan bekerjasama dengan pendekor di Bandungan. 

Ketentuannya, jika ada pembeli yang membutuhkan bunga potong untuk papan 

bunga, partisipan 1 akan segera menghubungi pendekor untuk menyiapkan 

bunganya dan nantinya Partisipan 1 akan memperoleh komisi sebesar yang telah 

disepakati kedua pihak. 

Sebelum tergabung dalam paguyuban Devotional, partisipan 1 menjual 

bunga potongnya berpindah-pindah. Partisipan 1 dan penjual lainnya biasanya 

memasarkan bunga potongnya di pinggiran atau trotoar lingkungan Gua Maria 

Kerep Ambarawa, lalu jika ada pembeli datang, mereka akan berbondong-

bondong menghampiri pembeli yang turun dari mobil dan menawarkan bunganya. 

Namun, dengan adanya paguyuban ini, perlahan pemasaran bunganya mulai 

terarah. Usaha yang awalnya hanya dilakukan di pinggiran atau trotoar atau yang 

biasa mereka sebut “emperan”, kini sudah berpindah tempat ke kios. Hal ini 

membuat usahanya berjalan lebih baik dan tidak perlu berebutan menawarkan 

bunga potongnya. Partisipan 1 cukup duduk saja menunggu pembeli di kiosnya, 

sehingga semuanya berjalan lebih teratur, penjual dan pembeli pun nyaman. 

Berikut dapat dipertegas dalam hasil wawancara: 

“Iya, jadi setelah ada peresmian patung Maria kita ditata ulang dari pihak Gua 

Maria. Dulukan yang jual bunga di emoeran- emperan saja. Kalau sekarang 

sudah ada tempat sendiri. Kalau dulukan jualannya ngejar- negjar pembeli. 

Pengunjung turun dari mobil langsung disamperin, sekarang kan sudah nggak 

kayak gitu, kita lebih tenang lalu duduk tinggal tunggu pembeli datang. Jadi 

lebih keatur.”  

Partisipan 2 sudah menjalankan usahanya dan mendapatkan hasil yang 

lumayan, sehingga beliau berkeinginan untuk membantu saudaranya di Semarang 

yang belum memiliki usaha, untuk kemudian ditawari menjalankan bisnis yang 

sejenis dan diberi modal. Peneliti melihat bahwa hal ini dilakukan tidak semata-

mata untuk membantu keluarganya saja, tetapi juga melihat peluang yang baik 
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dalam hal pemasaran bunga potong di Semarang, mengingat banyaknya peminat 

bunga potong di kota tersebut.   

Partisipan 2 awalnya hanya memasarkan bunganya kepada pembeli dan 

florist-florist di Pulau Jawa, tetapi karena kualitas bunga potong yang dihasilkan 

memuaskan pembeli, maka mulai banyak permintaan dari luar Pulau Jawa seperti 

Manado dan Kalimantan. Maka partisipan 2 mulai memperluas pemasaran bunga 

potongnya hingga ke luar Pulau Jawa. 

Partisipan 2 awalnya memulai usahanya sendiri, namun ketika partisipan 2 

bertemu dengan banyak  pengusaha florist lainnya, mereka bersepakat untuk 

mendirikan grup IPBI guna mewadahi mereka dalam berjualan bunga 

potong.berikut kutipannya: 

“kitakan ikut ini, di ajak teman mendirikan IPBI (Ikatan Perangkai Bunga 

Indonesia), ikut MFI (Masyarakat Florist Indonesia)” 

 Keberadaan grup ini sangat membantu jalannya usaha yang dilakukan 

oleh partisipan 2. Hal yang paling dirasakan manfaatnya yaitu adanya kegiatan-

kegiatan positif yang rutin dilakukan oleh grup ini seperti seminar dan kursus 

yang bertujuan untuk melatih skill masing-masing perangkai bunga sehingga bisa 

menghasilkan rangkaian bunga yang lebih bagus dan menarik minat pembeli. 

Selain itu, partisipan 2 juga dapat meminta bantuan sesama anggota grup untuk 

memenuhi pesanan bunga potong jika pesanan sangat banyak sehingga partisipan 

2 tidak kewalahan untuk menanganinya. Hal ini juga dapat dilihat dari usaha 

partisipan 2 yang semakin berkembang dalam hal menyediakan banyak variasi 

bouquet bunga potong yang dihasilkan berkat mengikuti seminar dan kursus. 

Berikut kutipan dari partisipan 2: 

“Saya juga sekalian jadi penyediaan bunga untuk kursus dan seminar, jadi kalau 

mereka kurang bunga menghubungi saya, kemudian semua saya sediain.” 

 

Berdasarkan Putnam (2000) dalam Zulham (2012) lebih jauh 

mengemukakan bahwa modal sosial akan memiliki pengaruh yang sangat besar 

pada munculnya suasana yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha, 

kehidupan bertetangga yang tentram dan bahkan akan merangsang peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan, akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti 

menjabarkannya menjadi dampak yang lebih spesifik yaitu adanya kemudahan 
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berbisnis, peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha dari kepemilikan 

modal sosial di kalangan penjual bunga potong di Kecamatan Ambarawa.
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