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ABSTRAK 
 

UMKM dapat memberikan berbagai manfaat seperti pemerataan distribusi 

pendapatan, mengurangi pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, 

meningkatkan PDB negara dan juga meningkatkan kualitas masyarakat di 

daerah. Walaupun UMKM mempunyai potensi yang sangat baik untuk 

perekonomian bangsa tetapi UMKM masih dihadapkan oleh permasalahan 

seperti permodalan, sumber daya manusia, pemasaran dan produksi. 

Pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun 

upaya yang diusahakan pemerintah masih belum optimal dan komprehensif. 

Untuk memaksimalkan perkembangan UMKM modal sosial dapat berkontribusi 

secara signifikan dengan elemen yang di miliki modal sosial, penelitian ini 

meneliti manfaat dari modal sosial untuk menghadapi permasalan permodalan, 

sumber daya manusia, pemasaran dan produksi dari UMKM dengan unit analisis 

paguyuban-paguyuban serta Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa norma, kepercayaan, dan jaringan mempunyai peran 

penting dalam memaksimalkan manfaat modal sosial yang dapat diberikan 

paguyuban untuk permasalahan UMKM pada permodalan, sumber daya 

manusia, pemasaran, dan produksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang membuat terjadinya 

berbagai kekacauan seperti,nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar ASyang 

menurun tajam, inflasi yang tidak terkendali, banyak perusahaan besar yang 

bangkrut, kerusuhan, hingga penurunan presiden yang menjabat(Tarmidi, 1999). 

Namun semenjak terjadinya krisis moneter tersebut, sektor UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah) mendapatkan sorotan yang lebih terang. Dikarenakan 

UMKM tidak terkena dampak dari krisis tersebut, bahkan pada saat itu UMKM 

dapat membantu perekonomian negara yang sedang jatuh karena krisis moneter. 

UMKM membantu melalui sumbangannya terhadap pendapatan negara dan juga 

penyerapan tenaga kerja, karena pada saat itu angka pengangguran sedang 

tinggi akibat banyak perusahaan besar yang bangkrut (Aryuanda, 2011). 

Kemampuan sektor UMKM untuk menahan goncangan krisis dibandingkan 

perusahan-perusahaan besar, membuat keyakinan bahwa masa depan 

perekonomian Indonesia dapat diandalkan melalui sektor UMKM(Supriyanto, 

2006).Namun Hal tersebut tidak berlangsung lama, dengan berjalannya waktu 

perkembangan UMKM terasa tertelan oleh sektor-sektor lainnya. Berikut adalah 

tabel perkembangan UMKM pada tahun 1998, 2011, 2012, dan 2013.  
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Tabel1.1.1 Tabel Perkembangan UMKM Tahun 1998-2013 

 

Sumber: BPS diolah Penulis (2019 

       Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 1998 UMKM berhasil 

menunjukan eksistensinya melalui kontribusi terhadap Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia. Disaat usaha-usaha besar gulung tikar karena inflasi 

yang tidak terkendali, depresiasi kurs rupiahdan kekacauan lainnya UMKM dapat 

menopang PDB Indonesia sebesar 52,24%. Kemudian sumbangan PDB dari 

UMKM selalu meningkat setiap tahunnya, walaupun dalam persen mengalami 

penurunan yang pasti. Jumlah UMKM setiap tahunnya juga meningkat, menurut 

Aryuanda di dalam penelitiannya pertumbuhan jumlah UMKM selalu meningkat 

tiap tahunnya karena kesadaran masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup 

dan ingin menciptakan lapangan pekerjaan (Aryuanda, 2011). Jumlah tenaga 

kerja yang diserap oleh sektor UMKMpun selalu meningkat setiap tahunnya, 

pada tahun 1998 sebanyak 64 juta tenaga kerja lokal diserap oleh UMKM, pada 

tahun 2011 sebanyak 101 juta orang, pada tahun 2012 sebanyak 107 juta orang, 

No. Indikator Satuan 1998 2011 2012 2013 

1 Jumlah UMKM Unit 36 813 578 55 206 444 56 534 592 57 895 721

2 Pertumbuhan Jumlah 
UMKM 

Persen -7,42 2,57 2,41 2,41

3 Jumlah Tenaga Kerja 
UMKM 

Orang 64 313 573 101 722 
458 

107 657 509 114 144 082

4 Pertumbuhan Jumlah 
Tenaga Kerja UMKM 

Persen -1,96 2,33 5,83 6,03

5 Sumbangan PDB 
UMKM (harga konstan) 

Rp. 
Miliar 

552 945 ,40 1 369 
326,00 

1 451 460,20 1 536 918,80

6 Pertumbuhan 
sumbangan PDB 
UMKM 

Persen 52,24 6,76 6,00 5,89

7 Nilai Ekspor UMKM Rp. 
Miliar 

69 315 ,40  187 441,82  166 626,50  182 112,70

8 Pertumbuhan Nilai 
Ekspor UMKM 

Persen 76,48 6,56 -11,10 9,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

dan pada tahun 2013 naik sebanyak 7juta orang.UMKM sudah menjadi 

kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja lokal, dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dari tahun ketahun tenaga kerja lokal yang sudah diserap 

oleh UMKM sangatlah banyak. UMKM merupakan sektor yang telah terbukti 

berperan atau menjadi sektor penting dalam mengatasi dampak dari krisis 

moneter yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997 dan juga dalam 

penyerapan tenaga kerja lokal. Angka tenaga kerja yang diserap oleh UMKM 

sekitar 99% lebih dari total tenaga kerja yang ada (Supriyanto, 2006). 

Di sisi lain, sektor UMKM telah mampu memberikan kontribusi lebih banyak dari 

pada usaha besar. Berikut adalah Tabel 1.2 Kontribusi UMKM terhadap PDB 

Nasional dibawah pada tahun 2012 dan 2013. 

Tabel 1.1.2Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

Nasional Tahun 2012 dan 2013 

Sumber: BPS (2014) diolah bea cukai 

       Menurut Tabel 1.2 Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) Nasional Tahun 2012 dan 2013, UMKM menyumbang sebanyak 57,44% 

terhadap PDB Indonesia, dan usaha besar berada di bawah nilai UMKM 
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sebanyak 42,52%. Kemudian pada tahun 2013 UMKM mengalami peningkatan 

menjadi 57,56% untuk PDB Indonesia dan usaha besar tetap di bawah UMKM 

sebanyak 42,44%. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM 

mempunyai peran penting terhadap PDB di Indonesia bahkan jika dibandingkan 

dengan usaha besar, UMKM mempunyai sumbangan yang lebih besar. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% belum dapat menyerap 

seluruh angkatan kerja baru, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 8% untuk 

menyerap seluruh angkatan kerja baru meskipun demikian kontribusinya 

terhadap PDB masih rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Kemampuan UMKM yang tinggi untuk menyerap tenaga kerja lokal dan masih 

terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang membuat pengembangan 

UMKM merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah dalam rangka 

meningkatkan ekonomi pada umumnya dan ekonomi kerakyatan pada 

khususnya(Supriyanto, 2006). Kemudian UMKM jugamempunyaipotensibesar 

dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi sumber 

pendapatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. UMKM bukan 

hanya membantu perekonomian negara tetapi juga perekonomian lokal, selama 

ini UMKM sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial yang berasal dari 

daerah, namun jika dilihat dari sisi lain sebetulnya UMKM juga bisa memberikan 

dampak yang signifikan untuk membuat perekonomian suatu daerah menjadi 

lebih baik dengan optimalisasi distribusi pendapatan sehingga jumlah penduduk 

miskin akan menurun walaupun jumlah penduduk terus bertambah. Dengan 

tumbuh kembangnya UMKM angka pengangguran pun juga akan ikut menurun 

karena terserap di sektor ini, lalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang terlibat di dalamnya. UMKM adalah kunci bagi peningkatan kualitas hidup 

bangsa, sekaligus kunci bagi ketahanan perekonomian nasional. Indonesia 
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mempunyai jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, potensi 

ketimpangan diantara masyarakat akan selalu ada, namun karena banyaknya 

pertumbuhanjumlah penduduk membuat jurang ketimpangan itu semakin besar, 

karena itumasyarakat Indonesia sangat membutuhkan keberadaan UMKM yang 

kuat, berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global. Perlu adanya 

kebijakan yang didukung seluruh pemangku kepentingan, untuk menempatkan 

pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan UMKM (Ariani & Utomo, 2017; 

Supriyanto, 2006; Aryuanda, 2011). Hal serupa juga tercatat pada Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, bahwa UMKM 

mempunyai potensi dan kedudukan yang akan mempengaruhi perkonomian 

Indonesia. Maka UMKM harus ditumbuh kembangkan untuk hasil yang optimal, 

seperti pemerataan, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, 

dan menghilangkan kemiskinan. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan program-

program yang berkesinambungan dan sikap proaktif dari masyarakatnya sendiri. 

Walaupun sektor UMKM mempunyai potensi yang sangat bagus untuk 

perekonomiandaerah dan negara, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai 

permasalahan.Salah satu tanda bahwa UMKM mempunyai masalah terdapat 

pada tabel 1.1 yaitu dengan jumlah persen kontribusi PDB UMKM, yang jika 

dibandingkan dengan sektor lain kontribusi PDB UMKM dalam persen selalu 

menurun. Hal ini membuktikan bahwa UMKM tidak dapat mengimbangi 

perkembangan sektor-sektor lainnya.Secara spesifik kendala dan permasalahan 

UMKM lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan 

sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi 

terbatasnya kemampuan  usaha kecil untuk berkembang(Supriyanto, 

2006).Permasalahan yang membuat lemahnya daya saing UMKM disebabkan 

beberapa masalah antara lain: (1) Pemasaran; (2) Modal dan pendanaan; (3) 
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Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi; (4) Pemakaian bahan baku; (5) 

Peralatan produksi; (6) Kualitas sumber daya manusia; (7) Rencana 

pengembangan usaha; dan (8) Kesiapan menghadapi tantangan lingkungan 

eksternal(Ariani & Utomo, 2017; Aryuanda, 2011; Supriyanto, 2006).Namun 

pemeritah didalam UU No 20 Tahun 2008 mengatakan bahwa permasalahan 

dasar UMKM terdapat di 4 faktor yaitu, Permodalan, Pemasaran, Produksi dan 

Sumber daya Manusia. Karena permasalahan inovasi, pemakaian bahan baku, 

peralatan produksi dapat dimasukan kedalam kategori produksi. Kemudian  

pemanfaatan teknologi informasi dapat dimasukan kedalam kategori pemasaran. 

Dan rencana pengembangan, kesiapan menghadapi tantangan lingkungan 

eksternal dapat dimasukan kedalam kategori sumber daya manusia. 

Pemerintah dalam Undang Undang No 20 Tahun 2008 juga mengatakan bahwa 

pemerintah akan berpihak kepada UMKM, UMKM harus mendapatkan 

dukungan, perlindungan dan pengembangan yang maksimal. Namun program-

program atau kebijakan yang ada masih belum optimal dan dirasa belum 

mencapai tujuan yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut juga dikatakan oleh 

Aryuanda dalam penelitiannya bahwa UMKM di desa Segorejo Kab. Jombang 

merasakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah belum optimal sehingga 

membuat perkembangan UMKM berjalan lamban. Dalam pembinaan UMKM 

yang harus diperhatikan adalah kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM)maksudnya untuk meningkatkan kualitas SDM atas usaha sendiri atau 

dorongan dari pihak eksternal(Aryuanda, 2011). Cahyono juga berkata demikian 

bahwa untuk mengembangkan UMKM kualitas SDM di masyarakatnya sendiri 

juga harus ditingkatkan. Harus ada usaha untuk mengarahkan masyarakat 

kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial 

serta dapat memecahkan permasalahan mereka sendiri. Oleh karena itu untuk 
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melakukan perubahan pada setiap kualitas SDM didalam masyarakat harus 

dengan meningkatkan kualitas individu untuk memahami, berpikir, merasa dan 

kemauan mereka untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini terdapat dua 

elemen penting yang akan membantu yaitu individunya sendiri dan struktur 

sosial, namun untuk perubahan tersebut tidak bisa hanya menekankan pada satu 

elemen saja, karena keduanya harus diubah. Kedua elemen ini mempunyai sifat 

saling kebergantungan yang mana membuat perubahaan tidak akan berhasil jika 

hanya terfokus pada 1 elemen(Cahyono, 2014).  

Pemerintah harus ingat bahwa upaya untuk mengembangkan UMKM tidak cukup 

hanya dengan memberikan modal atau pendanaan. Yakni kurangnya kegiatan 

pembinaan program kemitraan usaha dari pemerintah, serta dirasakan tidak 

adanya perindungan usaha baik dari monopoli maupun dari eksternalitas yang 

meningkat juga menghambat perkembangan UMKM, beberapa hal tersebut juga 

ditemukan Ariani dan Utomo dalam penelitian mereka terkait UMKM di Kota 

Tarakan. Ariani dan Utomo mengatakan bahwa UMKM di Kota Tarakan banyak 

yang bangkrut dikarenakan minimnya pengetahuan sumber daya manusia terkait 

wirausaha dan lemahnya daya beli masyarakat(Ariani & Utomo, 2017). Selama 

ini pemerintah hanya berfokus pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi 

tanpa memikirkan dari aspek sosial. Faktor sosial inilah yang kadang kala 

menghambat usaha pengembangan sektor UMKM karena pengusaha UMKM 

sendiri kurang memiliki niat untuk mengembangkan usahanya. Disinilah 

diperlukan pendekatan sosial untuk mengubah pandangan pengusaha UMKM 

agar lebih inovatif dan berambisi meningkatkan usahanya(Supriyanto, 2006). 

UMKM sangat membutuhkan support bahkan hal kecil seperti mendapatkan 

motivasi dan dukungan, kedua hal ini akan sangat membantu perkembangan 

UMKM, baik itu dari pemerintah atau dari sesama pelaku(Aryuanda, 2011). 
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Dalam rangka pengembangan UMKM ini diperlukan informasi yang lengkap, 

mudah dan cepat untuk diakses, terutama informasi potensi suatu sektor usaha 

ekonomi atau komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan pada suatu 

wilayah. Karena UMKM yang bagus adalah UMKM yang mempunyai SDM 

berkualitas, mempunyai pengetahuan tinggi tekait wiraswasta, pemasaran, 

teknologi,kebijakan, aturan yang sedang terjadi dan menguasai rencana 

pengembangan usaha. 

      Berbagai penelitian terkait pengaruh modal sosial terhadap perekonomian 

negara telah banyak dilakukan, atas dasar hal tersebut Cahyono mengatakan 

modal sosial telah diyakini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi 

masyarakat dan anggotanya. Karena pada faktanya modal sosial merujuk pada 

dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang 

membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan 

sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-

sama(Cahyono, 2014). Sudah banyak penelitian yang menganalisis dampak dari 

modal sosial terhadap perekonomian, dan juga hasil dari penelitian tersebut 

berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Modal dapat di katagorikan 

menjadi 3: modal capital, modal sumberdaya, dan modal sosial. Banyak orang 

orang yang memperhatikan modal capital karena modal kapital yang mudah 

untuk dihitung dan solid adanya. Berbeda dengan modal sosial yang mana 

elemen-elemennya bersifat abstrak seperti, kepercayaan, informasi, dan norma-

norma. Meski begitu modal sosial dapat mengembangkan UMKM dan berefek 

pada perekonomianIndonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang 

tinggi(Ariani & Utomo, 2017). 

 Berbagai permasalahan sudah dijelaskan sebelumnya jadi dapat disimpulkan 

bahwa UMKM tidak bisa bergerak sendirian atau sebagai individu, karena untuk 
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bisa berkembang UMKM masih membutuhkan berbagai bantuan terkait masalah 

yang dihadapi. Salah satu pilihan yang bisa diambil UMKM adalah bergabung 

dalam organisasi sosial atau paguyuban. Dengan bergabungnya dengan 

paguyuban UMKM mendapatkan berbagai manfaat. Yustika didalam buku 

Ekonomi Kelembagaan yang ditulisnya membagi definisi modal sosial menjadi 

dua poin inti. Pertama, hubungan sosial mengizinkan individu untuk 

mendapatkan akses dan dapat mempergunakan sumber daya yang dipunyai 

oleh asosiasi terkait dan kedua, jumlah dan kualitas dari sumber daya yang 

dipunya oleh asosiasi terkait. Kedua hal tersebut dapat membuat individu meraih 

akses langsung terhadap sumber daya ekonomi (pinjaman yang bersubsidi, 

saran saran investasi, pasar yang terlindungi), mereka jugabisa meningkatkan 

pengetahuan melalui kontak dengan ahi-ahli atau individu yang berpengalaman 

yang dimiliki modal sosialnya(Yustika, 2013). Hal menarik dari menjadi anggota 

paguyuban salah satunya adalah sifat timbal balik, saat mereka membagikan 

informasi yang mereka miliki kepada anggota lain, mereka juga akan 

mendapatkan informasi lain yang belum diketahuinya dari anggota 

lain(Pratisthita, Munandar, & Homzah, 2012) hal ini akan mengurangi 

ketimpangan informasi dan kesulitan UMKM untuk mendapatkan informasi yang 

selama ini menjadi bagian besar dalam permasalahan UMKM. Berikut adalah 

tabel data jumlah UMKM di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur: 

Table 1.1.3 Tabel Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 

KABUPATEN/KOTA 
JUMLAH 

UMKM TENAGA KERJA 
1  JEMBER 424.151 729.962 
2  MALANG 414.516 826.375 
3  BANYUWANGI 296.706 501.379 
4  BOJONEGORO 281.967 471.481 
5  SUMENEP 269.005 486.196 
6  KOTA SURABAYA 260.762 466.779 
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7  BLITAR 255.622 406.719 
8  LAMONGAN 252.734 421.825 
9  KEDIRI 251.493 395.355 

10  PASURUAN 248.802 403.965 
11  PROBOLINGGO 235.286 397.327 
12  TUBAN 223.998 370.537 
13  PONOROGO 207.561 306.487 
14  NGANJUK 201.463 322.229 
15  LUMAJANG 196.446 287.251 
16  PAMEKASAN 195.554 257.481 
17  SAMPANG 195.215 264.569 
18  JOMBANG 188.614 328.38 
19  NGAWI 185.312 309.653 
20  TULUNGAGUNG 181.409 280.424 
21  PACITAN 181.115 221.784 
22  BONDOWOSO 172.378 277.434 
23  SIDOARJO 171.264 306.481 
24  GRESIK 168.393 239.182 
25  BANGKALAN 166.768 210.003 
26  SITUBONDO 156.727 263.547 
27  MOJOKERTO 155.41 262.651 
28  MAGETAN 154.8 233.043 
29  MADIUN 146.562 242.654 
30  TRENGGALEK 143.455 194.016 
31  KOTA MALANG 77.778 141.906 
32  KOTA KEDIRI 29.306 51.039 
33  KOTA PROBOLINGGO 26.125 41.12 
34  KOTA PASURUAN 24.257 44.52 
35  KOTA BATU 23.544 45.477 
36  KOTA MADIUN 22.662 41.557 
37  KOTA BLITAR 21.291 35.439 
38  KOTA MOJOKERTO 17.48 31.212 

JAWA TIMUR 6.825.931 11.117.439 
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diolah Penulis (2019) 

       Tabel 1.3 adalah tabel data jumlah UMKM di provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2018 dari data tersebut bisa dilihat bahwa jumlah UMKM yang berada di 

Provinsi Jawa Timur terdapat 6.825.931 UMKM jumlah tersebut kebanyakan 

berada di kabupaten dari pada kota. Kabupaten relative mempunyai luas dan 

jumlah penduduk yang lebih tinggi namun jika dibandingkan dengan sumbangan 
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PDB ke Provinsi lebih tinggi sumbangan dari kota. Untuk wilayah kota paling 

tinggi Surabaya dengan jumlah 260.762 UMKM dan 466.779 tenaga kerja yang 

bekerja di UMKM hal tersebut dapat diasumsikan karena Surabaya adalah ibu 

kota dari provinsi Jawa Timur dan segala aktivitas perekonomian Jawa Timur 

terpusat disana. Setelah Kota Surabaya terdapat Kota Malang. Kota Malang 

dengan jumlah 77.778 UMKM dan 141.906 tenaga kerja yang berada di sektor 

ini. Hal menarik dari Kota Malang adalah adanya universitas-universitas ternama 

yang berada dan disekitar Kota Malang membuat jumlah penduduk yang 

menempati Kota Malang bertambah setiap tahun sekitar 150.000 ribu jiwa, dan 

ini pun membuat Kota Malang sebagai Bumi UMKM dikarenakan banyaknya 

mahasiswa yang sudah datang ke Kota Malang enggan untuk pulang ke daerah 

asal dan memilih untuk membuka usaha di Kota Malang. Dengan banyaknya 

pertambahan penduduk dari mahasiswa yang berbagai asal daerahnya membuat 

permintaan akan produk-produk dimalang semakin tinggi. Selera setiap orang 

dapat dipengaruhi oleh daerah asalnya. Dengan berbagai macam daerah asal 

para mahasiswa membuat UMKM Kota Malang lebih mudah untuk menargetkan 

target pasarnya karena hampir semua pangsa ada di Kota Malang. Ditambah lagi 

Kota Malang dekat dengan berbagai wisata alam membuat Kota Malang 

mendapati kunjungan dari wisatawan yang tidak pernah sedikit tiap tahunnya. 

Hal ini berefek pada tingkat konsumsi akan barang barang buah tangan dari Kota 

Malang karena para wisatawan cenderung akan membawa buah tangan untuk 

dibawa pulang(Hasil wawancara dengan Ibu Sri Sidarwati Kepala Seksi 

Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Malang).  

       Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan juga bahwa Kota Malang 

mempunyai potensi yang besar untuk menumbuh kembangkan UMKMnya. 
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Dengan pemaparan peneliti modal sosial sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

modal sosial mempunyai elemen-elemen yang dapat membantu UMKM dalam 

menghadapi hambatan-hambatan yang dialami UMKM sehingga membuat 

UMKM susah berkembang. Modal sosial dapat membantu UMKM terkait 

informasi kebijakan, pasar, Sumber Daya, peraturan, meningkatkan kualitas SDM 

dan bahkan memacu anggota kelompok untuk berinovasi. Di Kota Malang bentuk 

dari modal sosial dari UMKM adalah paguyuban, di Kota Malang juga terdapat 

kelompok, asosiasi, atau komunitas dari UMKM namun menurut Dinas Koperasi 

Kota Malang perkumpulan-perkumpulan tersebut ketika terdaftar di Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Malang akan disebut paguyuban.Berikut adalah daftar 

paguyuban yang sudah terdaftar sebagai paguyuban di Kota Malang: 

Table 1.1.4 Daftar Paguyuban UMKM di Kota Malang 

NO. NAMA PAGUYUBAN KETUA 
PAGUYUBAN 

1. AMR (Asosiasi Malang Raya) / 
AMK (Andalan Malang Kreatif) 

Pak Eko Srilaksono 

2. Amangtiwi Bu May 

3. Komunitas Rajut Malang (KRM) Bu Dini 

4. Preman Super Bu Ida 

5. APKM (Asosiasi Perajin Kota Malang) Bu Retno 
Hery Budianto 

6. MCF (Malang Creative Fusion) Vicky 

7. A2KM (Ajang Apresiasi Koeliner 
Malang) 

Pak Berni 

8. Komunitas Gerabah Pak Jatmiko 

9. Komunitas Keramik Pak Syamsul 

10. Khasmara (Khazanah Malang Raya) Bu Pudji Rahayu 

11. Mitra Wanita Pekerja Rumahan 
Indonesia (MWPRI) 

Bu Wati 
Bu Yuyun 

12. Kube Republik Arema Bu Kunarsih 

13. Paguyuban BSM (Bank Sampah 
Malang) 

Bu Tika 
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14. Ikatan Pengusaha Muslimah 
Indonesia (IPEMI) 

Bu Andriani 

15. Perca Malang Raya Bu Ortin 

16. Sentral Kue Basah Bu Herni 

17. Himpunan Pengusaha Nadliyin (HPN) Pak Bambang 

18. Wicesa Ayu Pengurus (Bu Ely) 

19. WAKAZI Bu Nur Hamidah 

20. Berlian Bu Novita 

21. Paguyuban Ngalam Mandiri (Binaan 
Rumah Zakat) 

Yohanes Wahyudi 

22. UHAME (Usaha Halal Memang 
Sukses) Arjowinangun 

Elia Yuni T 

23. Bianglala Henny Anisa., SPsi 

24. Persadir Malang Raya Ida Rachmawati 

25.  (JMB) Jendela Maju Bersama Slamet Ribandoko 

26. (IFC) Indonesia Fasion Chamber Belinda 

27 (AKI) AKU KULINER INDONESIA BU ELY 

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang (Dioalah Penulis) 

       Data diatas adalah paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Malang. Dari 

setiap paguyuban diatas seminimalnya terdapat 50 anggota dan paling banyak 

300 anggota. Jadi paling sedikit terdapat 340 UMKM yang sudah mendapatkan 

manfaat dari modal sosial hal ini membuat penulis ingin mengetahui apakah 

perbedaan kinerja UMKM yang bergabung pada paguyuban dengan UMKM yang 

tidak bergabung pada paguyuban. yang nantinya akan berpengaruh pada 

perkembangan UMKM itu sendiri. Hal-hal seperti modal sosial akan membantu 

perkembangan UMKM-UMKM di Kota Malang. Dan hal juga berdampak pada 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malangdalam mengefektifkan kebijakan guna 

mengoptimalkan kebijakan untuk mengembangkan UMKM.Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Analisis Peran Modal 

Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Permodalan, Sumber daya Manusia, 
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Pemasaran, dan Produksi pada UMKM(Studi Kasus Paguyuban UMKM di 

Kota Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka diketahui bahwa UMKM mempunyai 

kemampuan untuk menyerap tenaga kerja lokal, menggerakan ekonomi 

masyarakat, mengoptimalkan distribusi pendapatan dan bisa menjadi salah satu 

kontributor besar terhadap PAD karena hal itu pengembangan UMKM adalah 

rencana yang sangat berpotensi memperbaiki perekonomian negara pada 

umumnya dan daerah pada khususnya. Namun permasalahan yang sekarang 

terjadi adalah program-program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 

dirasakan oleh UMKM kurang optimal dan komprehensif, Tetapi modal sosial 

mempunyai potensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Teori modal 

sosial mempunyai banyak manfaat yang dapat diimplementasikan untuk UMKM, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bagaimana peran Norma, Kepercayaan, Jaringan sebagai unsur-unsur 

Modal Sosial dalam membantu perkembangan UMKM pada anggota 

paguyuban UMKM di Kota Malang ? 

2) Bagaimana peran modal sosial dalam menghadapi permasalahan UMKM 

pada bidang produksi, pemasaran, permodalan dan sumber daya 

manusiapada anggota paguyuban UMKM di Kota Malang ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 

dikaji dalam penelitian ini antara lain: 
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1) Untuk mengetahui peran Norma, Kepercayaan, Jaringan sebagai unsur-

unsur Modal Sosial dalam membantu perkembangan UMKM pada 

anggota paguyuban UMKM di Kota Malang 

2) Untuk mengetahui peran modal sosial dalam menghadapi permasalahan 

UMKM pada bidang permodalan, Sumber Daya Manusia, pemasaran, 

dan produksi pada anggota paguyuban UMKM di Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca khususnya: 

1) Kalangan akademisi, dalam mengkaji permasalahan peran Modal Sosial 

terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya pada 

UMKMKota Malang. 

2) Pemerintah, dalam mengoptimalisasikan kebijakan yang dapat 

memperkembangkan UMKM dan perencanaan membuat kebijakan untuk 

membuat Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) lebih berkembang. 

3) Kalangan non-akademisi dan masyarakat luas, dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan bisa bermanfaat dalam mengembangkan dan 

memberdayakan khususnya UMKM.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Modal Sosial 

       Poldan mengatakan di dalam Yustika bahwa modal sosial, sangat dekat 

untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial. Karena modal 

sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, 

psikologi, budaya, kelembagaan, dan asset yang tidak terlihat yang 

mempengaruhi perilaku kerja sama(Yustika, 2013). Sebetulnya masyarakat 

Indonesia sejak dulu sudah mengenal dan memegang modal kejujuran dan 

kepercayaan sebagai nilai tradisional, yang tanpa mereka sadari, merupakan 

salah satu konsep modal sosial yang selalu dijadikan rujukan untuk memilih 

tokoh atau pemimpinnya, terutama pada masyarakat pedesaan. Sikap jujur, 

saling menghargai, keterbukaan, saling menolong dan adil diantara anggota 

kelompok untuk menimbulkan sikap saling percaya. Sikap saling percaya sangat 

dibutuhkan untuk menjalin hubungan dan menjalin kerja sama karena pihak luar 

cenderung ingin bekerja sama dengan kelompok yang dapat dipercaya. Tujuan 

dari individu begabung dengan kelompok adalah untuk mensejahterakan dirinya 

dan keluarga sehingga bisa menabung untuk hari tua nanti. Lalu tujuan dari 

setiap kelompok dapat diasumsikan dapat berhasil jika ditunjang dengan potensi 

modal sosial yang ada di dalam setiap individu anggota (Nurami, 2012). 

       Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan dari berbagai jenis 

sumber daya aktual ataupun berpotensi yang digabungkan dalam suatu jaringan 

tahan lama sehingga menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan. 

Bourdieu percaya bahwa jaringan sosial tersebut tidaklah alami akan tetapi 

dibentuk dan diarahkan melalui strategi dan rencana yang bertujuan untuk 

pengelompokan jaringan jaringan dari bermacam macam kelompok, hubungan 
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ini pun dapat memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Namun Bourdeu melihat 

modal sosial adalah sesuatu hal yang buruk, Bourdie mengatakan bahwa modal 

sosial ini sangat tidak sehat karena hanya modal sosial yang terdiri dari anggota 

kuat yang dapat bertahan(Field, 2003). 

Kemudian Putnam menjelaskan bahwa modal sosial adalah bentuk dari 

organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial dimana 

elemen-elemen tersebut memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling 

menguntungkan dengan mendorong agar para partisipan berprestasi dan 

bergerak efektif  untuk mecapai tujuan bersama(Field, 2003). Aldler dan Kwon 

juga mengatakan didalam Cahyono bahwa modal sosial merupakan gambaran 

dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif, memberikan kohesifitas 

dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat. Lalu dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu 

yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas 

dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma 

yang tumbuh dan dipatuhi(Cahyono, 2014).  

       Schifi mengartikan modal sosial sebagai sekumpulan elemen dari struktur 

sosial yang mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau 

pendapat yang berguna bagi fungsi produksi. Kemudian Burt juga memaknai 

modal sosial sebagai teman, kolega, dan kontak dari siapapun yang membuka 

peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan manusia. Fine dan Lapavitsas 

juga mengatakan hal yang serupa dengan yang diutarakan oleh Schifi mereka 

berpendapat bahwa modal sosial bukanlah masalah apa yang anda ketahui 

tetapi siapa yang dikenal. Meskipun definisi-definisi diatas melihat komunitas 

sebagai unit analisis utama (ketimbang individu, rumah tangga, dan Negara), 

namun menurut Woolcock dan Narayan mengatakan modal sosial tetap 
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mengakui bahwa individu dan rumah tangga (sebagai anggota dari komunitas) 

merupakan pelaku dari modal sosial yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi dan juga dapat dipengaruhi oleh negara(Yustika, 2013). 

       Dengan pernyataan tokoh-tokoh diatas terkait definisi modal sosial, Yustika 

membagi definisi modal sosial menjadi dua poin inti. Pertama, hubungan sosial 

mengizinkan individu untuk mendapatkan akses dan dapat mempergunakan 

sumber daya yang dipunyai oleh asosiasi terkait. Dan kedua, jumlah dan kualitas 

dari sumber daya yang dipunya oleh asosiasi terkait. Kedua hal tersebut dapat 

membuat individu meraih akses langsung terhadap sumber daya ekonomi 

(pinjaman yang bersubsidi, saran-saran investasi, Informasi terkait pasar) 

mereka bisa meningkatkan Modal sosial lewat kontak dengan ahi-ahli atau 

individu yang berpengalaman lalu alternatifnya mereka dapat berafiliasi dengan 

institusi yang membahas nilai-nilai terpercaya(Yustika, 2013). 

2.1.2 Bentuk Bentuk Modal Sosial 

       Coleman didalam Yustika menyebutkan setidaknya terdapat 

tigaelemenabsolut di dalam modal sosial(Yustika, 2013): 

1) kepercayaan (trustworthiness). 

       Bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci yaitu kepercayaan 

dan kewajiban dari lingkungan sekitar yang sudah dipenuhi. Kepercayaan dari 

lingkungan sekitar didapatkan dari kemampuan individu dalam melaksanakan 

kewajiban dari lingkungan sekitar, Yustika beranggapan bahwa kepercayaan 

adalah hal esensial yang harus dimiliki dalam menjaga keutuhan modal sosial. 

Kesenjangan kepercayaan yang ada diantara sesama anggota apabila dapat 

diatasi dengan kerjasama yang baik akan membuat kedatangan anggota baru. 
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Anggota baru bisa menjadi kekuatan segar bagi kelompok tersebut dan 

menjadikan kelompok tersebut dinamis (Pratisthita, Munandar, & Homzah, 2012). 

       Fukuyama didalam Field mengatakan bahwa norma-norma dan nilai-nilai 

bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah 

laku itu otomatis menjadi modal sosial. Modal sosial yang sebenarnya hanyalah 

norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan , 

dimana kepercayaan merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan 

perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang 

didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. 

Kelompok yang bisa menciptakan sikap saling percaya cenderung dapat 

bertahan lebih lama dan lebih mudah dalam memanfaatkan modal sosial guna 

mencapai tujuan kelompok dengan cara yang lebih efektif. Unsur lain yang 

memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus 

menerus proaktif baik dalam mempertahakan nilai, membentuk jaringan 

kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru,  yang jati diri 

modal sosial yang sebenarnya. Dengan meningkatkan intensistas bertemu, 

berkerjasama, berproses dan bertukar pendapat, kepercayaan akan muncul 

dengan sendirinya (Field, 2003). 

2) Jaringan informasi (information channels) 

Informasi dapat dikatakan sebagai barang yang mempunyai nilai jual tinggi. 

Walaupun individu atau kelompok yang sering mendapat perhatian tetapi 

menghadapi keterbatasan informasi, individu atau kelompok tersebut akan 

mengalami kesusahan dalam berkembang lebih baik. Individu atau kelompok 

yang memiliki jaringan lebih luas lebih mudah untuk mendapatkan informasi. 

individu atau kelompok yang seperti itu dapat dikatakan mempunyai modal sosial 

yang tinggi dan individu atau kelompok yang mempunyai modal sosial yang tinggi 
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akan mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengambil keputusan ekonomi 

yang lebih tepat dan cepat sehingga menghasilkan keuntungan. 

3) Norma dan sanksi yang efektif (norms dan effective sanctions)  

Pada dasarnya norma adalah sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi 

peraturan tidak tertulis namun pada kenyataannya terdapat beberapa kelompok 

yang akhirnya membuat norma menjadi dasar dalam aturan tertulis. Norma 

didalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk berprestasi adalah 

hal yang penting. Putnam mengatakan bahwa norma sangat dibutuhkan oleh 

suatu kelompok untuk mengatur tatacara bagaimana antar individu berperilaku 

hal seperti ini yang juga akan mempengaruhi individu atau kelompok agar lebih 

efektif dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya norma yang mendidik anak 

anak muda untuk menghargai waktu sangatlah bagus karena dengan hal 

tersebut komunitas telah mengajarkan kepada generasi muda untuk 

memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Selaras dengan yang dikatakan pejovich 

diatas terkait ciri ciri kelembagaan. Penting adanya untuk ada sistem penegakan 

untuk efektifitas suatu aturan. Karena sebaik apapun norma dan tujuan dari 

norma tersebut jika norma tidak ditegakan dengan sanksi yang tegas akan 

berakhir pada suatu kondisi ketika norma itu tidak ada. Individu cenderung akan 

mengabaikan norma jika tidak ada penegakan dan sanksi yang tegas akan 

norma 

2.1.3 Manfaat Modal Sosial 
 

Modal sosial akan membuat tujuan akan tercapai dengan cara yang lebih efektif 

dan mengurangi tekanan kelompok yang akan membuat anggota menjadi lebih 

nyaman berada didalam kelompok (Pratisthita, Munandar, & Homzah, 2012). 

Challen di dalam Yustika memaparkan lebih jelas terkait manfaat-manfaat yang 
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dapat diberikan oleh modal sosial. Menurut Challen modal sosial dapat 

meningkatkan Profesionalitas pekerja, membuat pertukaran Sumber Daya tidak 

lagi susah, Mengurangi perubahaan pekerjaan yang dilakukan pekerja, 

membantu menemukan pekerja dan membuat portofolio pekerja lebih baik, 

menstimulus inovasi, memperkuat hubungan internal dan jaringan-jaringan sosial 

(Yustika, 2013). Dengan kata lain modal sosial dapat memperkuat kinerja 

organisasi dan dapat menjadi sebuah asset untuk organisasi atau anggota dari 

organisasi. 

 menurut Cahyono didalam penelitiannya modal sosial dapat memberikan efek 

positif terhadap anggota atau bahkan masyarakat. Karena dimensi-dimensi 

modal sosial yang membuat hubungan dengan pemerintah dan juga pihak lain 

menjadi lebih baik dan juga norma-norma yang ada membentuk kualitas dari 

anggota kelompok. Hal ini akan menimbulkan manfaat dari modal sosial seperti 

memperkaya pemahaman individu akan wirausaha, produktifitas, kreatifitas dan 

juga teknologi yang akan memperbaiki kualitas hidup yang mengarah pada 

keuntungan individu yang tergabung pada modal sosial(Cahyono, 2014). 

Berdasarkan perkataan Cahyono tersebut Nurami mengatakan bahwa 

masyarakat akan lebih berkembang apabila mampu bekerja sama dengan 

sesama (Social Capital Horizontal) dengan hal tersebut setiap individu dapat 

menggali informasi yang ia butuhkan untuk mengefisienkan usahanya (Nurami, 

2012). Hal ini pun juga selaras dengan yang dikatakan Lina dan Von Bern 

didalam Yustika bahwa modal sosial memberikan manfaat seperti(Yustika, 2013): 

 Mempengaruhi sukses pekerjaan/professional 

 Membantu pekerja menemukan pekerjaan dan menciptakan portofolio 

pekerja yang lebih baik 

 Memfasilitasi pertukaran sumber daya antar anggota 
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 Memotivasi pembaruan/kebaruan, pencipataan modal intelektual, dan 

efisiensi multifungsi tim/kelompok 

 Mengurangi perubahan pekerjaan karyawan 

 Memperkuat hubungan internal organisasi dan jaringan-jaringan 

sosial 

2.2UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk 

mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah : 

1. Usaha Mikro 

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil 

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah 

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
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dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang ini. 

Dari undang-undang tersebut UMKM juga dapat diartikan sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro 

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI 

dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta 

rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank 

paling banyak Rp 50.000.000. Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu 

dapat berganti. 

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat 

pandah tempat. 

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, 

dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 

4. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, 

umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang 

memadai. 

5. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal 

rentenir. 

6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP. 

7. Tenaga kerja atau karyawan yang dimilki kurang dari 4 orang. 
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b. Usaha kecil 

Usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memilki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas 

Rp. 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta. Ciri-ciri Usaha Kecil antara 

lain : 

1. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah 

ada pengalaman usahanya. 

2. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen 

keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah 

mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat 

neraca usaha. 

3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas 

lainnya, termasuk NPWP, d. Sebagian besar sudah berhubungan 

dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan 

bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga 

masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan. 

4. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang. 

c. Usaha Menengah 

Usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria 

kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri 

usaha menengah yaitu : 

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih 

baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas 
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yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan 

bagian produksi; 

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem 

akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan 

penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan; 

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; 

4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, 

izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; 

5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; 

6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih 

dan terdidik 

2.2.1 Permasalahan UMKM 
 

       Permasalahan yang membuat terhambatnya perkembangan UMKM 

disebabkan beberapa masalah antara lain: (1) Pemasaran; (2) Modal dan 

pendanaan; (3) Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi; (4) Pemakaian 

bahan baku; (5) Peralatan produksi; (6) Kualitas sumber daya manusia; (7) 

Rencana pengembangan usaha; dan (8) Kesiapan menghadapi tantangan 

lingkungan eksternal (Ariani & Utomo, 2017; Aryuanda, 2011; Supriyanto, 2006). 

Namun pemeritah didalam UU No 20 tahun 2008 mengatakan bahwa 

permasalahan dasar UMKM terdapat di 4 faktor yaitu: 

1) Permodalan 

Permodalaan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM karena pendanaan 

UMKM yang berasal dari uang pribadi atau keluarga, dengan terbatasnya dana 

akan mempengaruhi ke gerakan UMKM di bidang lain. 
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2) Sumber daya Manusia 

Sumber daya manusia yang menjadi kendala bagi UMKM adalah kualitas dari 

pelaku usaha ataupun dari tenaga kerjanya seperti pengetahuan, minat, skill dan 

pengalaman. 

 

3) Pemasaran 

Pemasaran adalah strategi untuk menjualkan produknya seringkali UMKM ketika 

sudah bisa memproduksi dengan kualitas bagus tetapi terkendala untuk menjual 

produknya. Permasalahan yang tercakup disini adalah pengetahuan terkait 

pasar, permintaan konsumen, kemasan dan strategi penjualan. 

4) Produksi 

Produksi adalah kegiatan mengolah barang baku atau barang setengah jadi 

menjadi barang jadi. UMKM seringkali mendapatkan permasalahan di 

keterbatasan bahan baku, penggunaan alat, dan juga inovasi produk. 

2.3 Penelitian terdahulu 

Guna mendukung telaah teori dan proses berjalannya penelitian ini, penulis 

melampirkan beberapa penelitian dan buku terdahulu sebagai pedoman dalam 

menyusun penelitian. Berikut merupakan penelitian dan buku terdahulu: 

Table 2.0.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Tahun Nama  Judul  Hasil 

1) 2013 Amal Wahyu 

Hidayat 

Peran 

Pemerintah 

dalam Penguatan 

Industri Lokal 

Permasalahan yang 

biasanya dihadapi 

UMKM adalah 

Permodalan, Inovasi 
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No Tahun Nama  Judul  Hasil 

melalu Industri 

UMKM di Kab. 

Kudus  

Produk yang kurang, 

pemasaran yang 

kurang, kualitas SDM 

yang kurang memenuhi 

persyaratan karena 

pendidikan yang 

rendah. 

 

2) 

 

2011 

Eka Defri 

Aryuanda 

Pengembangan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah untuk 

Memperkuat 

Ketahanan 

Ekonomi Desa  

(Studi di Desa 

Segorejo, 

Kecamatan 

Sumobito, 

Kabupaten 

Jombang) 

Para pelaku UMKM di 

Desa Segorejo masih 

memiliki keterbatasan 

modal, informasi pasar, 

Kualitas SDM, inovasi, 

teknologi, dan juga 

pemasaran. Peran 

pemerintah sangat 

dibutuhkan dalam 

mengembangkan 

UMKM di Desa 

Segorejo 

3) 2017 Ariani, 

Mohammad 

Nur Utomo 

Kajian Strategi 

Pengembangan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

UMKM kota Tarakan 

menghadapi 

permasalahaan 

penggunaan bahan 

baku, pemasaran, 
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No Tahun Nama  Judul  Hasil 

(UMKM) di Kota 

Tarakan 

tenaga kerja hingga 

birokrasi pemerintahan. 

UMKM di Kota Tarakan 

harus Mempelajari dan 

membuat ijin paten, 

memperbaiki 

manajemen 

internal,meminimalkan 

hambatan secara 

eksternal seperti 

kesediaan tenaga listrik 

yang dianggap 

mengganggu kegiatan 

operasional dari UMKM 

di Kota Tarakan 

dengan menyediakan 

sarana dan prasarana 

yaitu pelengkap 

peralatan produksi 

4) 

 

 

 

 

 

2006 Supriyanto Pemberdayaan 

Usaha Mikro, 

Kecil, dan 

Menengah 

(UMKM)  Sebagai 

Salah Satu 

Sebagai sektor utama 

penyerapan tenaga 

kerja, kemajuan UMKM 

akan memberikan 

dampak yang signifikan 

bagi peningkatan 
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No Tahun Nama  Judul  Hasil 

Upaya 

Penangggulanga

n Kemiskinan 

kesejahteraan 

masyarakat yang 

terlibat di dalamnya, 

sehingga jumlah 

penduduk miskin akan 

menurun. 

5) 2014 Raisya Nur 

Pratisthita, 

Mumun 

Munandar, 

dan Siti 

Homzah 

Peran Modal 

Sosial dalam 

Menunjang 

Dinamika 

Kelompok 

Peternak Sapi 

Perah (Studi 

Kasus di 

Kelompok 3 TPK 

Pulosari 

Pangalengan) 

Peran modal sosial 

dalam menunjang 

dinamika kelompok 

ialah meningkatkan 

interaksi atau 

kerjasama dalam 

kelompok dan 

meningkatkan fungsi 

dan tugas dalam 

kelompok 

6) 2014 Budhi 

Cahyono 

Peran Modal 

Sosial Dalam 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Petani 

Tembakaudi 

Kabupaten 

Upaya peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat pedesaan 

melalui optimalisasi 

modal sosial harusnya 

didukung dengan 

kepemimpinan 

transformasional yang 
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No Tahun Nama  Judul  Hasil 

Wonosobo mampu mempengaruhi 

anggota masyarakat 

melalui perubahan 

status quo, 

meningkatkan 

kreativitas individual, 

memberikan inspirasi 

dan motivasi, serta 

memiliki idealisme. 

Modal sosial 

hendaknya didukung 

pula oleh human capital 

yang mampu 

memberikan inovasi-

inovasi para anggota 

masyarakat. Program 

pendampingan 

merupakan faktor 

penting untuk 

meningkatkan 

kompetensi masyarakat 

pedesaan 
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No Tahun Nama  Judul  Hasil 

7) 2013 Hesti Kusuma 

Wardani 

Ambar 

Pertiwi, Abdul 

Juli Andi 

Gani, 

Abdullah Said

Peranan Dinas 

Koperasi dan 

UKM Dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Kecil 

MenengahKota 

Malang (Studi 

pada Dinas 

Koperasi dan 

UKM Kota 

Malang) 

Pelaksanaan 

pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UKM 

Kota Malang masih 

belum berjalan 

maksimal dan merata. 

Hal tersebut 

dikarenakan Dinas 

Koperasi dan UKM 

Kota Malang tidak 

mempunyai data yang 

valid mengenai jumlah 

seluruh UKM di Kota 

Malang. 

8) 2012 Meri Nurami Peran Modal 

Sosial pada 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat  

(Studi pada 

Usaha Daur 

Ulang di Desa 

Kedungwonokert

o,             

Pemanfaatan modal 

sosial secara optimal 

dalam usaha daur 

ulang mampu 

memberdayakan 

masyarakat Desa 

Kedungwonokerto yang 

dapat dilihat dari 

munculnya peluang-

peluang usaha baru 
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No Tahun Nama  Judul  Hasil 

Kecamatan 

Prambon, 

Sidoarjo) 

seperti jasa 

pengangkutan; 

penyerapan tenaga 

kerja dan 

meningkatnya potensi 

ekonomi masyarakat 

9) 2017 May Selva Efektifitas 

Kebijakan 

Pemerintah Kota 

Malang dalam 

Pemberdayaan 

UMKM (Studi 

kasus Dinas 

Koperasi dan 

UKM Kota 

Malang)  

Dalam penerapan 

kebijakan guna 

mendukung UMKM 

untuk berkembang 

sudah cukup baik. 

Peran paguyuban 

sangat membantu 

dalam menyalurkan 

informasi terhadap 

anggota paguyuban 

Sumber : Penulis (2018) 

2.4 Kerangka Berfikir 

       Menurut Putnam modal sosial memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang 

saling menguntungkan dengan mendorong agar para partisipan bergerak efektif  

untuk mecapai tujuan bersama. UMKM yang yang tergabung dalam organisasi 

sosial dapat memeliki akses untuk sumber daya, seperti mempunyai Informasi 

yang lebih jaringan-jaringan sosial, Memacu Inovasi dari UMKM untuk bertahan 

di pasar, Meningkatkan profesionalitas pekerja di sektor UMKM, mengurangi 

perubahan tugas yang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, akses 
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untuk saling membantu pertukaran pekerja karena pekerja yang sedikit, dan 

membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar(Field, 2003).  

       Ariani mengatakan bahwa UMKM umumnya mempunyai ciri-ciri kegiatan 

usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak 

mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia, tidak mempunyai izin 

usaha, pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, 

pada umunya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah 

tidak sampai ke sektor ini. UMKM disini masih membutuhkan banyak bantuan 

baik dari Lembaga formal ataupun Informal(Ariani & Utomo, 2017).Pemeritah 

didalam UU No 20 tahun 2008 menegaskan bahwa permasalahan dasar UMKM 

terdapat di 4 faktor yaitu, Permodalan, Pemasaran, Produksi dan Sumber daya 

Manusia. 

Manfaat modal sosial diyakini dapat mengatasi permasalahan permasalahan 

UMKM. Walaupun manfaat modal sosial terpusat pada informasi, kepercayaan 

dan sikap resporitas. Namun menurut aryuanda support seperti inilah yang 

sebetulnya dibutuhkan UMKM. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis (2019)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah 

dijelaskan sebelumnya mengenai analisis peran modal sosial dalam mengatasi 

permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, dan produksi 

pada UMKM, maka penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan karena lebih dalam untuk menggali informasi 

dalam mendapatkan penjelasan dari informan. Disamping itu, penelitian kualitatif 

dipilih karena mampu secara detail untuk menggali, mengeksplorasi, 

menggambarkan, atau mengembangkan pengetahuan bagaimana kenyataan 

dialami dengan mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapkan 

berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi mereka banyak 

arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa, sehingga peneliti tidak 

menggunakan perhitungan(Anwari, 2018). 

Menurut Moleong pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena  

tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam 

bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah(Moleong, 2011). 

3.1 Pendekatan 

Pendekatan Kualitatiffenomenologi digunakan dalam penelitian ini mengenai 

analisis peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan permodalan, sumber 

daya manusia, pemasaran, dan produksi pada UMKMsesuai dengan 

pengalaman subjek yang diteliti. Peneliti ingin menjelaskan pengaruh fenomena 

yang terjadi sebagai pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek 
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yang ditemui dalam penelitian dan dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga 

tidak ada batasan terkait tema yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis 

data yang diperoleh. 

Metode dan pendekatan ini dirasa sangat sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini yang diteliti merupakan 

pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui tentang 

keadaan subjek setelah merasakan keadaan baru terjadi. Pendekatan ini dipilih 

karena penelitian kualitatif mencari daya penjelas proses sesuai dengan rumusan 

masalah yang dipilih peneliti. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi 

maka diharapkan juga dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai peran modal sosial pada analisis peran modal sosial 

dalam mengatasi permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, 

dan produksi pada UMKM. 

3.2 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibawa, unit analisis pada penelitian ini 

berfokus analisis peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan 

permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, dan produksi pada 

UMKM.Berdasarkan unit analisis tersebut maka pihak-pihak yang akan dijadikan 

informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Informan kunci : Ketua paguyuban UMKM yang sudah terdaftar Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 

Peneliti menjadikan Ketua paguyuban UMKM yang terdaftar Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Malang sebagai informan kunci untuk mengetahui peran 

modal sosial dalam mengatasi permasalahan permodalan, sumber daya 

Manusia, pemasaran, dan produksi pada UMKM, khususnya pada permasalahan 
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UMKM yaitu bidang produksi, pemasaran, permodalan, dan sumber daya 

manusia. Karena ketua paguyuban UMKM sudah memerhatikan anggotanya, 

membantu anggota melalui manfaat modal sosial, dan merasakan manfaat 

modal sosial 

2) Informan Utama : Anggota-anggotapaguyuban UMKM di Kota Malang 

Peneliti menjadikanUMKM yang belum mengikuti paguyuban untuk dijadikan 

informan utama karena peneliti mencari informasi terkait manfaat modal sosial 

yang dialami UMKM ketika mengikuti paguyuban dan merasakan perbedaan 

dalam menghadapi permasalahan UMKM secara umum dan terkhusus di bidang 

produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia ketika sebelum 

mengikuti paguyuban dan setelah mengikuti paguyuban. 

3) Informan Penunjang : Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. 

Peneliti menjadikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai informan 

penunjang untuk menambah informasi penunjang penelitian terkait dampak 

modal sosial terhadap UMKM-UMKM diKota Malang. Karena Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Malang sebagai lembaga yang mengurusi perkembangan UMKM 

dan mengetahui pola perilaku dari UMKM-UMKM di Kota Malang. 

       Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik sampling. 

Yang mana menurut moleong teknik sampling untuk mengumpulkan data 

sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber (Moleong, 2011). Namun dalam 

penggunaan teknik sampling ini terdapat aturan jika populasi bersifat heterogen 

maka semakin banyak informan semakin bagus, sebab hal ini akan semakin 

mecerminkan populasi. Berbeda jika populasinya bersifat homogen maka lebih 

baik jika mengambil informan tidak terlalu banyak (Wibowo, 2018). Penentuan 

jumlah informan dalam penelitian ini akan ditentukan dengan perkembangan 

peneliti dalam meneliti permasalahan dalam penelitian ini. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan berbagai cara, 

antara lain : 

1) Observasi  

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, karena 

dibutuhkan pengamatan mendalam dari berbagai macam unsur yang ada di 

subjek penelitian. Seperti pengalaman dari objek,suasana sekitar subjek, sampai 

apa yang dilakukan subjek selama tahap penelitian. Observasi menangkap apa 

yang dilakukan dan dirasakan oleh subjek melalui panca indra, sehingga 

informasi yang didapat bisa dideskripsikan lebih dalam. 

2) Wawancara  

Teknik wawancara semi terstruktur dilakukan untuk mendapatkan data karena 

teknik ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi jawaban subjek penelitian 

tanpa harus lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Hal ini dilakukan agar mempermudah pendalaman dan penguasaan 

jawaban dari subjek penelitian untuk menemukan jawaban yang signifikan untuk 

dijadikan data. 

3) Dokumentasi  

Teknik terakhir adalah dokumentasi, karena penelitian ini tidak hanya 

menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, namun juga memerlukan 

catatan-catatan atau hal lainnya yang bisa digunakan dan menunjang penelitian.  

3.4Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan karena analisis ini mampu 
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menjabarkan data yang didapat secara detail dan mendalam. Sesuai dengan 

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi terstruktur dan 

dokumentasi, analisis deskriptif dapat menggambarkan data yang didapat sesuai 

dengan apa yang dirasa oleh subjek penelitian. 

Metode analisis deskriptif adalah dengan mendeskripsikan data-data yang telah 

diolah secara kualitatif. Kemudian data-data tersebut dijabarkan guna 

memperjelas dalam penyampain hasil akhir. Menurut Moleong (Moleong, 

2011)alur analisis penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data digunakan karena penyerdahanan yang mencapai kepadatan dan 

inti kumpulan data yang didapat akan mempermudah hasil menemukan jawaban 

dari penelitian, sehingga seluruh data akan dipertimbangkan dan diolah untuk 

mencapai inti dari data yang didapat. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari 

catatan-catatan yang diperoleh dari data lapangan. Dengan kata lain bahwa 

reduksi data merupakan peringkasan hasil lapangan menjadi hasil yang lebih 

padat berisikan pokok atau inti hasil lapangan. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data digunakan karena informasi yang didapat dari lapangan harus 

ada kesimpulan yang ditarik, sehingga informasi akan dikumpulkan dan disusun 

untuk kemudahan penarikan kesimpulan. 

Penyajian data merupakan informasi yang terkumpul dan tersusun dan 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian 

ini berupa teks hasil wawancara dengan informan di lapangan. 
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3) Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan dilakukan karena data yang sudah dikumpulkan 

dan dianalisis akan disajikan dengan kesimpulan yang jelas. Penarikan 

kesimpulan dilakukan sejak pengumpulan data, dimana dari proses tersebut 

mulai dicari pola-pola tertentu, penjelasan, serta alur-alur tertentu yang relevan 

dengan masalah penelitian. Sehingga pada akhirnya penarikan kesimpulan 

dilakukan setelah data yang terkumpul dianalisis. Setelah hasil penarikan 

kesimpulan tersebut diverifikasi, yaitu peninjauan ulang pada catatan hasil 

lapangan. 

3.5 Teknik Uji Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Triangulasi. Triangulasi sumber dan metode dilakukan karena penelitian 

membahas analisis peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan 

permodalan, sumber daya Manusia, pemasaran, dan produksi pada UMKM, 

karena itu penelitian ini mementingkan keintiman dan kedalaman jawaban dari 

subjek penelitian, untuk menarik kesimpulan yang kuat, harus dilakukan 

pembandingan antar sumber dan teknik yang sudah didapatkan dan dilakukan. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong (2012) membedakan 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.  
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Dalam penelitian ini  menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Penggunaan 

triangulasi sumber digunakan untuk mendapatkan informasi yang kuat dan 

meminimalkan bias terkait informasi tersebut. Penggunaan teknik pengumpulan 

data observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber sebagai 

bentuk triangulasi dengan sumber dari peneltian ini. 

Penggunaan triangulasi metode digunakan juga untuk mendapatkan informasi 

yang kuat dan meminimalkan informasi yang didapat dari sumber. Penggunaan 

teknik pengumpulan data observasi dan wawancara terhadap satu sumber atau 

subjek penelitian sebagai bentuk triangulasi dengan metode dari penelitian ini.  

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil 

wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian 

sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. 

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui 

teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil 

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Informan 

Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih sebelumnya, informan dalam 

penelitian ini mengandalkan wawancara dengan berbagai pihak terkait. 

Dikarenakan penelitian ini meneliti terkait manfaat dari modal sosial yang dapat 

diberikan untuk para UMKM maka informan yang dituju dalam penelitian ini 

merupakan Ketua, anggota paguyuban UMKM dan Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Malang dengan biodata sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Peran Kategori UMKM

1 Sri widarti 
Kepala Seksi Perlindungan Usaha  
Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Malang 

- 

2 Slamet Ribandoko 
Ketua Paguyuban Jendela Maju 

Bersama 
Usaha Kecil 

3 Pudji Rahayu 
Ketua Paguyuban Khazanah Malang 

Raya Kota Malang 
Usaha Mikro 

4 Mei Ridhowati Ketua Paguyuban Amangtiwi 
Usaha 

Menengah 

5 Ida Apriliandawati 
Ketua Paguyuban Preman Super  

Kota Malang 
Usaha Mikro 

6 Hayatul Mujus 
Anggota Paguyuban Jendela Maju 

Bersama 
Usaha Kecil 

7 Erni Farida Anggota Paguyuban Amangtiwi 
Usaha 

Menengah 
8 Wike Wardhani UMKM tidak ikut paguyuban Usaha Mikro 

9 Aji Pramono UMKM tidak ikut paguyuban 
Usaha 

menengah 
Sumber: Penulis (2019) 

4.2 Profil Kota Malang 

Kota Malang berada di Provinsi Jawa Timur dan Kota terbesar di Provinsi Jawa 

timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang terletak di sebelah selatan pulau Jawa 

yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dengan luas wilayah sebesar 

110,06 km2 yang terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, 
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Sukun, Lowokwaru, dan blimbing. Kota Malang juga di kelilingi gunung-gunung 

yaitu Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, 

Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat dan Gunung Kelud di sebelah 

selatan, karena dikelilingi gunung-gunung dan mempunyai dataran 445 Meter-

526 meter diatas permukaan laut Kota Malang mempunyai suhu yang dingin. 

Juga karena banyaknya gunung-gunung dan tempat wisata alam lain disekitar 

Kota Malang membuat Kota Malang menjadi tempat tujuan para wisatawan. 

Kemudian Kota Malang juga disebut sebagai Kota Pendidikan dikarenakan 

terdapat 3 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terkenal dan banyak universitas 

swasta lainnnya, hal ini berdampak pada jumlah penduduk yang mendiami Kota 

Malang. 

Gambar 4.1:Peta Kota Malang 

 

Sumber:Kota Malang Dalam Angka 2018(BPS) 

       Menurut data BPS Kota Malang tahun 2017, Jumlah Penduduk di Kota 

Malang berjumlah 861.414 jiwa terdiri dari 424.811 jiwa penduduk laki-laki dan 

436.603 jiwa penduduk perempuan. Dan jika menurut umur, paling banyak dari 

umur 20-24 sebanyak 106.321 jiwa, umur ini mayoritas dari mahasiswa-
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mahasiswa yang datang karena banyaknya universitas di Kota Malang membuat 

para mahasiswa datang ke Kota Malang. Kemudian jumlah angkatan kerja yang 

berada di Kota Malang sebanyak 684.015 jiwa yang terdiri dari 334.271 jiwa laki 

laki dan 349.744 jiwa perempuan. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dan 

mahasiswa-mahasiswa rantauan, Sri Widarti sebagai Kepala Perlindungan Dinas 

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang mengatakan 

“Disini kan istilahnya bumi ukm. buminya usaha mikro. Membumi di kota 
malang ini apalagi di kota malang itu mahasiswa yang datang kekota 
malang itu banyak sekitar 150ribu setiap tahunnya. itu kalau sudah 
masuk kota malang mau pulang kaya sudah tidak mau. Otomatis 
pertambahan penduduk kan besar disini itu yang lagi gencar-gencarnya 
itu ajang apresiai kuliner malang karena kita makan itu tiap hari 
namanya penduduk butuh makan sedikit dikitnya sehari makan 2 kali. 
Jadi disini kuliner apapun masuk disini apalagi daerah kampus sana 
makanan apasaja masuk disana” 

       Dari perkataan Sri Widarti dapat dikatakan bahwa Kota Malang mempunyai 

Potensi yang sangat bagus untuk menumbuh kembangkan UMKM khususnya 

dibidang kuliner, dengan banyaknya mahasiswa rantauan yang berbeda asal 

daerah membuat selera mereka akan makanan berbeda-beda. Hal ini dapat di 

manfaatkan para masyarakat memulai usaha dibidang makanan dengan bebas 

karena setiap manusia membutuhkan makanan setidaknya 2 kali sehari 

ditambah dengan mahasiswa yang beragam akan membuat makanan jenis 

apapun bisa terjual. Kemudian Sri Widarti juga mengatakan kalau mahasiswa 

yang merantau ke Kota Malang cenderung tidak ingin pulang karena sudah 

merasa nyaman dengan Kota Malang dengan begitu pertambahan penduduk 

yang tinggi akan membuat banyak usaha-usaha baru. Maka dari itu Kota Malang 

dikatakan oleh Ibu Sriwidarti sebagai bumi UMKM. 
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Gambar 4.2Sri Widarti Setelah Diskusi 

Sumber:Penulis(2019) 

4.3 Bentuk Modal Sosial Pada Paguyuban di Kota Malang 

Paguyuban adalah salah satu bentuk dari modal sosial, didalam penelitian ini 

peneliti menemukan 3 poin yang membuat paguyuban bertahan dan juga uang 

mempengaruhi manfaat yang akan diberikan oleh paguyuban sebagai Modal 

sosial yaitu mempunyai jaringan, norma, dan kepercayaan. 

4.3.1 Bentuk Norma Di Dalam Paguyuban 

       Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa untuk membuat paguyuban 

untuk tetap bertahan dan memberi manfaat dari modal sosial yang optimal 

dibutuhkan kepercayaan antar anggota juga dengan pengurus, norma yang 

harus dipatuhi oleh anggota paguyuban, dan jaringan dari paguyuban itu sendiri 

untuk menunjang tercapainya tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan teori bentuk 

modal sosial James Coleman, 3 hal yang dimaksud oleh James Coleman adalah 

bentuk dari modal sosial, secara sengaja para paguyuban di Kota Malang 

melakukan hal tersebut tanpa mengetahui teori ini. Mereka menyadari 

pentingnya 3 elemen ini dalam mempertahankan paguyuban. Mei Ridhowati 

sebagai Ketua dari paguyuban Amangtiwi menjelaskan norma di paguyubannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

“Paguyuban yang baik itu yang bisa mengantarkan anggotanya menuju 
tujuannya itu. Dan sesuai visi misinya paguyuban. Kan kita itu mottonya 
maju bersama, maju dan sukses bersama Amangtiwi. Jadi kan bersama, 
makanya kita tidak boleh egois. Kalau kita punya info mesti kita ngasih 
tau temen-temen, enggak ada yang sendiri.Kalau ada anggota yang tidak 
aktif saya tegor. Pokoknya enggak dateng 3 kali langsung disurati. Kan 
berarti kalau tidak dateng 3 kali tidak ngasih iuran 3 kali. Setelah itu kalau 
tidak ada respon kita tawarkan mau lanjut di Amangtiwi atau tidak. Dari 
situ keliatan anggota yang prioritas atau tidak, jadi yang sudah disiplin 
bayar itu saya sendirikan grupnya. Saya buat gitu emang, soalnya 
takutnya, cuma nebeng tok, tercatat tok, Kalau ada fasilitas dari dinas 
ikut. Harus aktif gitu. Jadi yang sudah bayar ini masuk prioritas, jadi ada 
perbedaan grupnya dari anggota biasa dan prioritas” 

Mei sebagai ketua paguyuban UMKM Amangtiwi menerapkan peraturan yang 

harus di taati oleh para anggotanya. Tujuan diadakan peraturan ini untuk melihat 

dengan lebih jelas antara anggota yang akan berkontribusi aktif di paguyuban 

Amangtiwi dan yang hanya ingin mendapatkan fasilitas, karena hal ini juga 

mempengaruhi kontribusi dari anggota yang aktif. Norma ini pun dibentuk dengan 

adanya pengalaman Mei dan juga anggota lainnya yang merasa tidak nyaman 

dengan kebiasaan anggota-anggota paguyuban yang hanya memanfaatkan 

nama Amangtiwi namun tidak berkontribusi aktif pada perkembangan Amangtiwi. 

Gambar 4.3Sesi Wawancara dengan Mei Ketua Paguyuban Amangtiwi 

Sumber:Penulis(2019) 
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Amangtiwi Mempunyai Motto bahwa “Maju bersama, maju dan sukses bersama 

Amangtiwi” dengan tujuan bersama yang dianut oleh paguyuban ini dibutuhkan 

norma untuk menunjangnya. Dari norma yang diterapkan Amangtiwi mempunyai 

tujuan untuk kepentingan bersama, Erni Farida sebagai anggota dari paguyuban 

Amangtiwi menjelaskan tujuan dari norma tersebut salah satu penunjang untuk 

mencapai tujuan dari Amangtiwi. 

“….Amangtiwi ini tegas akan peraturannya anggota kalau telat bayar 
(iuran bulanan) kita didenda. Jadi disiplinnya juga tinggi dan itu 
berpengaruh juga. Jadi bener bener kesaring kaya keanggotaan itu 
banyak tp juga banyak yang ikut-ikut aja jadi yang ikut-ikut itu ndak aktif. 
Terus nanti kalau pelatihan itu dilist di grup siapa aja yang bisa ikut 
pelatihan. Itu mereka yang tidak aktif langsung daftar duluan padahal kan 
quotanya ada. Jadi bikin gak nyaman sama mereka yang aktif. Akhirnya 
kalau di Amangtiwi itu disaring misalnya anggotanya banyak terus nanti 
ada grup lagi yang disaring yang bayar iuran, aktif kumpul. Jadi yang aktif 
ini kan bisa semakin aktif dan yang gak aktif bisa menjadi aktif. Kalau 
enggak ya sudah ya diabaikan.” 

Gambar 4.4 Erni dan Produk Mie Ketawa 

Sumber:Penulis(2019) 
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Norma ini salah satu yang menunjang Amangtiwi untuk tetap mempunyai 

anggota aktif dan berkontribusi untuk paguyuban. Amangtiwi membuat 

perbedaan pada grup anggota, jika anggota tersebut aktif akan dibedakan 

grupnya jika kembali pada perkataan Mei sebelumnya terdapat grup prioritas dan 

grup anggota biasa. Grup prioritas berisi dengan anggota-anggota dari 

paguyuban Amangtiwi yang aktif dalam kegiatan dan membayar iuran, grup ini 

mendapat beberapa prioritas seperti info-info, pelatihan, bantuan perlatan dan 

lainnya akan dibagikan pada grup prioritas ini dahulu baru kemudian dibagikan 

kepada grup anggota biasa. Dengan sanksi yang tegas akan dibiarkan atau tidak 

diperdulikan jika tidak aktif membuat para anggota paguyuban Amangtiwi 

menjadi disiplin dan berkontribusi aktif pada paguyuban. Hal ini pun berpengaruh 

kepada kemajuan paguyuban Amangtiwi dari sisi pengembangan anggotanya 

untuk mencapai tujuan bersama dan juga mempertahankan para anggotanya. 

Paguyuban lainnya seperti Jendela Maju Bersama atau bisa disebut JMB juga 

menerapkan norma untuk kebaikan paguyubannya, Slamet Ribandoko atau yang 

akrab dipanggil Handoko sebagai Ketua dari Paguyuban JMB ini mengatakan. 

“Jadi ada beberapa syarat untuk masuk ke paguyuban JMB jadi intinya 
tidak boleh egois antar anggota. Kita belajar bareng maju bareng. Jadi 
Kita masih baru dan kita pun memprioritaskan orang orang yang belum 
pernah mengikuti paguyuban karena orang-orang ini yang akan antusias 
berada di paguyuban.” 
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Gambar 4.5Sesi Wawancara dengan Slamet Ribandoko 

Sumber: Penulis(2019) 

Ribandoko yang sadar bahwa didalam paguyuban juga harus ada aturan 

mengatakan bahwa dalam paguyuban JMB tidak boleh egois karena paguyuban 

JMB berangkat dengan tujuan untuk berkembang bersama jadi tidak boleh ada 

yang egois didalam paguyuban. Setiap anggota berbeda-beda, mempunyai 

kapabilitas dan jaringan yang berbeda. Dalam hal ini Ribandoko menegaskan 

bahwa tidak ada anggota yang diperbolehkan egois jika memang mempunyai 

informasi dan hal-hal yang bisa membantu anggota dapat dikatakan di grup 

paguyuban, karena pada intinya paguyuban JMB untuk para UMKM yang ingin 

belajar bersama. Dalam menerapkan peraturan ini Ribandoko memilih untuk 

sangat memperhatikan anggota-anggota yang akan bergabung pada paguyuban 

JMB, dengan cara memprioritaskan pelaku UMKM yang tidak pernah mengikuti 

paguyuban. Menurut pengalaman Ribandoko orang-orang seperti ini yang akan 

berpengaruh dan berkontribusi aktif dalam paguyuban. Penjelasan dari 

paguyuban Amangtiwi dan JMB sesuai dengan yang di katakan Putnam bahwa 

dalam sebuah komunitas dibutuhkan norma guna mendukung indvidu-individu 

untuk berprestasi dan lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam artian 
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norma sangat dibutuhkan untuk menunjang tujuan-tujuan yang ditetapkan 

bersama, peraturan yang dibuat pun untuk kepentingan bersama dan disetujui 

bersama. Pada hal ini Amangtiwi dan juga JMB juga menerapkan norma guna 

mempertahankan dan membangun lingkungan yang baik untuk membuat 

anggotanya berkembang, norma-norma ini dibentuk dengan adanya kebiasaan 

dan pengalaman yang akhirnya menjadi aturan dasar dari paguyuban. 

4.3.2 Bentuk Kepercayaan Di Dalam Paguyuban 

Bentuk lain setelah norma adalah kepercayaan dari setiap individu didalam 

paguyubannya sendiri. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi, modal sosial 

cenderung akan bertahan lebih lama dan lebih mudah dalam memanfaatkan 

modal sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Terkait 

kepercayaan antar anggota Mei juga mengatakan  

“kalau di Amangtiwi itu gini yang jadi pengurus yang usahanya sudah 
berdiri mapan. Kalau belum berdiri tidak boleh jadi pengurus,…. kalau di 
Amangtiwi belum mapan belum jadi pengurus. Saya tidak menganjurkan 
seperti itu. Jadi kandidiat pengurus itu yang sudah mapan jadi enggak 
akan mengganggu usahanya seperti itu…..” 

 

Mei mengatakan kalau di paguyuban Amangtiwi pengurus paguyubannya hanya 

para anggota yang sudah memiliki usaha yang mapan, dikarenakan ketika 

mengurus paguyuban memang membutuhkan waktu dan pikiran lebih. Tidak 

dianjurkan jika mereka masih belum mapan usahanya dikarenakan akan 

kesulitan sendiri dari usahanya atau ketika mengurus paguyubannya. Hal ini pun 

juga sesuai dengan yang dikatakan Yustika bahwa untuk mendapat kepercayaan 

dari sebuah komunitas dilihat dari kemampuan individu tersebut untuk 

melaksanakan tugas dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini tugas yang harus 

dilaksanakan bersama sebagai anggota paguyuban UMKM yaitu untuk 

mengembangkan usahanya. Jika pengurus sudah berhasil mengembangkan 
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usahanya akan lebih mudah untuk pengurus tersebut mengembangkan anggota 

yang lain. Hal ini juga berdampak pada para anggota untuk mempercayai kinerja 

dari para pengurus untuk kemudian menerima saran dan masukan dari pengurus 

untuk mengembangkan usahanya. Namun hal ini saja tidak cukup untuk 

membuat kepercayaan menjadi aset yang mempertahankan paguyuban pada 

jangka panjang. Mei juga menjelaskan selain dari kepercayaan tersebut terdapat 

faktor lain yang membuat Amangtiwi masih bertahan hingga sekarang 

“….Kita kaya antar pengurus dan anggota itu kaya sodara, itu yang 
mengikat di Amangtiwi itu. Kaya seperti anggota baru. Kita tidak ada yang 
lawas-lawas itu jaim-jaim. Kita semua sodara. Mungkin saya sendiri kan 
ramah ya. Jadi kalau ada orang baru saya deketin jadi mereka tidak 
merasa dikucilkan akhirnya mereka loyal. Dari loyal ini akan memudahkan 
kita untuk membantu mereka berkembang” 

Gambar 4. 6Suasana pertemuan bulanan paguyuban Amangtiwi 

 

Sumber: Penulis(2019) 

perasaan saling memiliki antar anggota juga diperlukan dalam keberlangsungan 

paguyuban, hal ini pun dapat tercapai jika kepercayaan sudah muncul. Jika 

kepercayaan sudah muncul paguyuban Amangtiwi pun akan meningkatkan rasa 

saling memiliki agar lebih mudah dalam mengembangkan anggota dan juga 

untuk manfaat yang akan diterima paguyuban.Jika para anggota sudah 

mempunyai sikap saling percaya dan saling memiliki, perputaran informasi yang 
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bersifat resporitaspun akan semakin mudah terjadi. Hal ini akan sangat 

berpengaruh pada kepengetahuan dan perkembangan dari para anggota dalam 

usahanya. Kemudian Erni sebagai Anggotanya juga membenarkan perkataan 

dari Mei terkait paguyuban Amangtiwi yang kekeluargaan 

“Ya makanya itu td mas kalau di Amangtiwi itu rasa kekeluargaannya itu 
tinggi kaya misalnya di Amangtiwi itu. Misalnya ada anggota yang baru , 
semuanya itu saling dorong dan bantu, ngasih masukan dari rasa, 
kemasan, atau lainnya.” 

Erni sebagai anggota Amangtiwi pun juga merasakan bahwa sikap saling 

memiliki dan saling perduli ini dapat membuat para anggota baru lebih 

termotivasi dalam mengembangkan usahanya. Hal kecil seperti memberikan 

saran dan motivasi dari sesama pelaku yang sudah merasakan apa yang 

dirasakan anggota baru menurut Erni sangat penting dalam para pelaku UMKM 

yang masih baru, karena permasalahan yang umumnya terjadi pada UMKM yang 

baru ketika mereka merasakan produk mereka tidak berhasil, pada saat ini 

UMKM membutuhkan seseorang yang dapat mensupport mereka dengan 

berbagai cara seperti memberi saran untuk perkembangan produk, menjadi 

tempat konsultasi terkait permasalahan, memberikan info-info terkait yang dapat 

membantu perkembangan pada usahanya. Dengan begitu akan membuat para 

UMKM lebih semangat dalam mengembangkan produknya dan juga usahanya. 

Dalam hal ini Ribandoko juga mengatakan hal yang sesuai terkait sikap saling 

mendukung 

“Paguyuban itu konsep di jaring tp bukan bersaing, kita pasti menemukan 
produk yang sama didalam paguyuban anggepannya atau bahkan berapa 
banyak yang menjual kripik pisang,tempe,apel, segala macem. Dan kita 
diajarin. Kita saling mendukung terhadap pelakunya produk kita untuk 
yang sama kaya produk kita kalau mereka kehabisan mereka nawarin ke 
pelaku lain yang mempunyai produk sama, atau memberikan info-info 
terkait usahanya” 

JMB dan hampir semua paguyuban yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Malang adalah Paguyuban UMKM yang Multi-Product dalam artian didalam 
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paguyuban ini pasti ditemukan beberapa usaha yang mempunyai produk yang 

sama. Namun hal ini bukanlah suatu hambatan, dikarenakan dengan kekurangan 

ini dapat dijadikan kelebihan dengan berbagi informasi yang pasti sangat 

berguna untuk yang usahanya mempunyai produk yang sama seperti bahan 

baku, alat, pelatihan dan juga berbagi pelanggan. Berbagi pelanggan yang 

dimaksudkan ketika mendapat orderan yang banyak salah satu usaha dapat 

meminta beberapa produk dari usaha lainnya, atau juga bisa menyarankan 

kepada pembeli untuk membeli di usaha lain yang tergabung pada paguyuban 

sama. Hal ini membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi dan dapat menjadi 

sebuah keuntungan untuk UMKM, tergantung dari bagaimana UMKMnya 

mengolah. Dalam membuat anggotanya berkembang Ribandoko juga 

mempunyai beberapa program  

“Jadi memang ada salah satu program, program itu ada yang menjaring 
informasi ada bagian edukasi ada bagian marketng. Artinya tetep kembali 
ke anggota dari anggota untuk anggota lain. Apa yang dibutuhkan 
anggota paguyuban” 

  

Paguyuban JMB terus melakukan berbagai cara untuk bisa berkembang 

bersama dengan berbagai cara seperti mengadakan program-program yang 

menurut anggota dapat mengembangkan mereka. Semua program yang 

diterapkan untuk anggota, seperti mencari informasi-informasi terkait pelatihan, 

mencari info terkait pusat oleh-oleh yang bisa membantu anggota memasarkan 

produknya, program mengedukasi yang menjadi tempat konsultasi akan 

keresahan anggota akan usahanya, dan juga berbagai pelatihan internal guna 

meningkatkan daya jual ataupun sumber daya manusianya. Kemudian Hayatul 

Mujus, yang biasa di sebut Mujus oleh teman-temannya, sebagai Anggota JMB 

mengutarakan kenapa Mujus dapat mempercayai pengurus di paguyuban JMB 
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“…. Kalau saya lihat pengurusnya JMB ini lebih dewasa dalam 
berorganisasi, mungkin pengalaman UMKM ndak begitu banyak tp 
karena dewasa dan ingin menjadi terbaik memBuat saya puas. JMB itu 
dewasa banget. Dewasanya itu begini misalnya kaya pengurus yang satu 
dan lainnya itu bisa menutupi saya yakin pasti dalam merumuskan 
sesuatu pasti gontok-gontokan tapi tidak pernah bocor didepan anggota.” 

 

Gambar 4.7Sesi Wawancara dengan Mujus 

 

Sumber:Penulis(2018) 

Mujus merasa bahwa para pengurus dari paguyuban JMB sudah melakukan 

tugasnya dengan sangat baik, dengan menunjukan profesionalitas di depan 

anggotanya. Misalnya ketika para pengurus cukup bisa menutupi emosinya dan 

memberikan yang terbaik untuk para anggotanya. Mujus percaya bahwa dalam 

merumuskan tersenbut pasti ada emosi yang terlibat namun ketika didepan 

anggota para pengurus bersikap profesional dan membuat para anggotanya 

dapat merasakan keamanan dan diperdulian. Mujus memang baru pertama kali 

mengikuti paguyuban resmi seperti JMB namun sebelumnya Mujus sudah 
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mengikuti beberapa grup berbasis melalu aplikasi berbasis onlineWhatsapp. 

Mujus mengatakan kekecewaannya terhadap grup tersebut 

“Kalau grup WA banyak terus saya sebelum ikut JMB saya ikut grup lain 
cuman gak berkembang. Artinya mohon maaf iki kemampuan 
organisasinya kurang. Jadi gak berkembang, kurang mateng dalam 
berorganisasi  karena itu saya keluar dari grup tersebut skrng hanya di 
JMB” 

Mujus mengutarakan bahwa skill berorganisasi suatu kelompok juga 

berpengaruh terhadap perkembangan dari kelompoknya. Berbeda dengan JMB 

dan Amangtiwi yang sudah jelas mulai dari cara memasukan anggota sampai 

mengatur bagaimana caranya agar paguyuban dapat berkembang, grup ini 

hanya sebatas pertukaran informasi dan cenderung tidak aktif. Tidak ada upaya 

dari grup tersebut untuk melakukan hal lain yang membuat anggota dari grup 

tersebut dapat berkembang. Mujus menunjukan kekecewaannya dengan keluar 

dari grup tersebut dan bergabung dengan JMB yang menurutnya lebih baik. 

Karena pada dasarnya Mujus bergabung dengan grup tersebut untuk 

mengembangkan usahanya, dan Mujus tidak dapat percaya jika grup tersebut 

dapat membuat usahanya berkembang.  

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan mempunyai peran penting 

dalam mempertahankan paguyuban, membuat para pelaku lebih loyal, dan 

membuat manfaat dari modal sosial lebih mudah disalurkan sehingga membuat 

pergerakan dari setiap usaha menjadi lebih efektif. Kesimpulan pada 

kepercayaan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Fukuyama bahwa 

kepercayaan merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku 

kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas. Kelompok yang bisa 

menciptakan sikap saling percaya cenderung dapat bertahan lebih lama dan 

lebih mudah dalam memanfaatkan modal sosial guna mencapai tujuan kelompok 

dengan cara yang lebih efektifdan juga Yustika bahwa modal sosial dapat 
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memberikan manfaat berupa memfasilitasi pertukaran sumber daya antar 

anggota, memotivasi inovasi dan intelektual pelaku UMKM juga memperkuat 

hubungan internal organisasi dan memaksimalkan jaringan-jaringan sosial. 

4.3.3 Bentuk Jaringan Di Dalam Paguyuban 

      Didalam teori modal sosial, informasi adalah salah satu hal yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mendapatkan informasi menurut 

Yustika dibutuhkan jaringan yang cukup luas, Karena walaupun individu atau 

kelompok sering mendapatkan perhatian tetapi menghadapi keterbatasan 

informasi, individu atau kelompok tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

berkembang untuk menjadi lebih baik. Namun kelompok atau individu yang 

mempunyai jaringan yang luas akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi 

dan berkembang. Maka dari itu jaringan adalah hal penting yang harus dimiliki 

oleh paguyuban. Berangkat dari teori ini ketua dari paguyuban Khazanah Malang 

Raya Kota Malang atau Khazmara Kota Malang ,Pudji Rahayu yang biasa disapa 

Ibu Pudji mengatakan bahwa jaringan adalah hal penting di paguyubannya 

“Kalau dari Khazanah Malang raya sendiri memang misi visinya itu 
meningkatkan daya jual. Jadi kita saling berbagi informasi, itu aja oh 
disana ada  peluang peluang. di khazanah malang raya ini ada dua 
anggota, anggota tetap ada juga anggota silahturahmi. Artinya anggota 
silaturahmi itu dari paguyuban lainnya kaya UMKM Amangtiwi 
(paguyuban) atau UMKM (paguyuban) lainnya itu boleh gabung ke kita. 
Kita golongkan sebagai anggota silaturahmi. Disini kan memang kita 
saling berbagi informasi.” 

Gambar 4. 8Pudji Rahayu Ketua Paguyuban Khazanah Malang Raya Wilayah 
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Kota Malang 

Sumber:Penulis(2019) 

       Paguyuban mengizinkan para anggotanya untuk mendapatkan akses atau 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh anggotanya. Sumber daya yang 

dimiliki oleh paguyuban terpusat dari para anggotanya, apa yang sudah dimiliki 

para anggota dan apa yang akan didapatkan anggota. Pudji mengatakan bahwa 

informasi itu sangat penting dalam meningkatkan daya jual dari produk-produk 

UMKM maka dari itu Khazmara membuat 2 keanggotaan, anggota tetap dan 

anggota silahturahmi. Ini dilakukan agar paguyuban Khazmara selalu 

mendapatkan informasi dari paguyuban Khazmara sendiri dan paguyuban lain. 

Pudji sadar akan perlunya jaringan dalam mendapatkan informasi. Ini pun juga 

membuktikan bahwa yang dikatakan Yustika terkait jaringan dan informasi benar 

adanya, untuk lepas dari keterbatasan informasi diperlukan jaringan yang lebih 

luas. Persebaran informasi juga hal yang sangat penting dalam melaksanakan 

program pemerintah. Di dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 pemerintah 

juga menyadari akan pentingnya perkembangan dari UMKM. Berbagai program 

sudah rencanakan dan juga sudah ada yang berjalan, seperti yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang untuk mengembangkan UMKM di 

Kota Malang. Sebagai narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang 

Sri Widarti mengatakan 

“….Dari dinkop sendiri mengarahkan untuk mengikuti paguyuban agar 
menjadi binaan dan lebih gampang kita mengendalikan dan 
mengembangkan kalau kita share ke ketua paguyuban kan otomatis 
semuanya tau dan dapat terkendali. Tp kalau sendiri sendiri kita kesulitan 
juga.” 

Bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang juga sudah mengarahkan para 

UMKM untuk mengikuti paguyuban yang tersedia, agar memudahkan dari Dinas 

untuk mengendalikan dan mengembangkan UMKM di Kota Malang. Menurut 

Aryuanda didalam penelitiannya mengatakan bahwa UMKM-UMKM yang dekat 
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dengan pemerintah cenderung akan berkembang lebih baik dibandingkan 

dengan yang tidak. Salah satu caranya dengan bergabung dengan 

paguyubankarena seperti yang dikatakan Sri pemerintah cenderung 

memaksimalkan potensi dari paguyuban karena keterbatasan untuk menjangkau 

setiap UMKM dan juga karena banyaknya paguyuban di Kota Malang yang 

mempunyai anggota UMKM yang lebih banyak. Jaringan yang didapat oleh 

paguyuban sangat membantu dalam perkembangannya apalagi paguyuban yang 

sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Karena pada 

tujuannya Dinas Koperasi dan UMKM untuk menumbuh kembangkan UMKM-

UMKM. Dengan tergabung dengan paguyuban akan memudahkan dari pihak 

Dinas untuk melaksanakan tugasnya. 

“….Seperti fasilitas, fasilitas-fasilitas dari dinas itu jarang langsung ke 
individu usahanya. Karena paguyuban itu ada banyak jadi dia itu enggak 
bakal kesenggol (Mei)” 

 

“saya berada di paguyuban karena saya Butuh komunitas untuk paling 
tidak saya Butuh informasi kalau saya punya produk yang ingin juga 
ditingkatkan. yang saya Butuhkan memang informasi terkait dari dinas. 
Karena informasi itu tidak mungkin person to person mereka pasti 
menggunakan paguyuban. informasinya pasti dari situ dulu baru turun ke 
temen temen anggota. Secara manfaat secara fungsional sangat 
membantu untuk dinas mendistribusi informasi dan juga untuk temen 
temen mendapatkan informasi. Karena kadang ada kerja sama dari ketua 
masing masing paguyuban punya planning atau program yang jelas 
membutuhkan anggota tidak mungkin sendirian. (Ribandoko)” 

Gambar 4. 9Pelatihan UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang 
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Sumber: Penulis (2019) 

       Menurut Mei dan Ribandoko dengan tergabung paguyuban yang mempunyai 

jaringan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, para UMKM-UMKM 

dapat menikmati fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang memang diperuntukan 

untuk mengembangkan UMKM. Karena informasi-informasi seperti pelatihan, 

pameran atau hal lain untuk mengembangkan UMKM menurut mereka sangat 

sulit jika menyebarkannya dari individu ke individu namun melalui paguyuban 

agar lebih efektif.  

Penelitian ini juga menemukan kalau bukan hanya permasalahan dari UMKM 

yang tidak mengikuti paguyuban sehingga kesulitan untuk mendapatkan 

informasi, tetapi juga para paguyuban yang masih terpaku dari Dinas Koperasi 

dan UMKM. Kegiatan-kegiatan paguyuban yang dilakukan untuk 

mengembangkan UMKM hanya terpaku dari pelatihan Dinas Koperasi dan 

UMKM atau pihak eksternal lainnya. Ida sebagai ketua dari paguyuban Preman 

Super mengatakan 

“Kalau preman super gak bantu. Kita Cuma di fasilitasi atas nama preman 
super gitu. Terus dapat bantuan alat alat kita bisa make. Tp gak bisa 
dibawa pulang alatnya. Jadi alatnya di taruh kesekretariat” 
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Gambar 4.10Ida Ketua Paguyuban Preman Super Wilaya Kota Malang 

Sumber:Penulis(2019) 

bahwa dari paguyuban ini tidak membantu apa-apa secara internalnya tetapi 

paguyuban Preman Super dapat memberikan anggotanya berbagai kemudahan 

yang sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk para UMKM melalui nama Preman 

Super. Dikarenakan untuk mendapatkan fasilitas lebih mudah jika melalui 

paguyuban. Akan tetapi paguyuban Preman Super juga termasuk paguyuban 

yang sudah lama terbentuk di Malang Raya namun perkembangan dari Preman 

Super tidak sebaik perkembangan dari paguyuban Amangtiwi dan Jendela Maju 

bersama. 

“….Di Preman Super itu yang berproduksi aktif itu sedikit. Jadi kalau 
berproduksi itu kalau ada event atau acara saja. Kaya ada pameran tp 
kalau di Amangtiwi harus ada semua harus berproduksi dan memang 
kalau diAmangtiwi itu memang diterima kalau dia mempunyai 
usaha….Saya tau sekali ini disna. Dulu tuh rumah saya di Buring. Itu 
hampir semua anggota preman tidak produksi saya kan sehari hari tau. 
Kalau di amang tiwi rata rata isnyalaah berproduksi semua berproduksi. 
Kalaupun Bukan berupa produk tp berproduk jasa” 
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       Mei sebagai ketua Amangtiwi yang juga mantan dari anggota Preman Super 

mengatakan bahwa di Preman Super terdapat berbagai kendala dalam kualitas 

berorganisasi dan juga untuk mengembangkan anggotanya. Mei menuturkan 

bahwa anggota preman super juga hanya melakukan produksi jika terdapat 

acara seperti pameran atau pelatihan. Hal seperti ini juga yang ditemukan 

peneliti di paguyuban Khazmara, paguyuban ini pun hanya mengandalkan 

pelatihan-pelatihan dari pemerintah dan juga pertukaran informasi yang terjadi di 

paguyubannya. Menurut Aryuanda dalam menyelesaikan permasalahan UMKM, 

UMKM harus dibina atau diarahkan untuk bisa menganalisis dan menyelesaikan 

permasalahannya sendiri karena pelatihan-pelatihan atau fasilitas fasilitas lain 

yang disediakan pemerintah akan tidak begitu bermanfaat jika dari UMKMnya 

sendiri masih belum bisa menganalisa dan menyelesaikan permasalahannya. 

Penelitian ini pun juga membuktikan bahwa modal sosial mempunyai potensi 

untuk membantu UMKM dalam menganalisa dan menyelesaikan 

permasalahannya sendiri. Dan menurut teori modal sosial, modal sosial dapat 

memberikan manfaat yang lebih dari hanya mengandalkan pelatihan dan fasilitas 

dari pemerintah.  

4.4 Peran modal sosial terhadap permasalahan UMKM 

       UMKM adalah salah satu kunci dari perekonomian indonesia yang lebih baik, 

dengan potensi-potensinya seperti, pemerataan distribusi pendapatan, 

penyerapan tenaga kerja, dan juga sumbangan PDB. Walaupun UMKM 

mempunyai potensi yang sangat baik untuk negara dan masyarakat akan tetapi 

UMKM selalu mempunyai masalah yang menghambat UMKM untuk lebih 

berkembang. Pemerintah sadar akan potensi dan permasalahan dari UMKM 

sehingga membuat pemerintah merencanakan dan menjalankan kebijakan-

kebijakan yang dapat mengembangkan UMKM. Namun dalam perjalanannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti 

pelatihan, pameran, penyediaan alat-alat produksi masih belum komprehensif. 

Maka dari itu optimalisasi fungsi paguyuban dapat menjadi salah satu 

pemecahan permasalahannya. Umumnya permasalahan yang di hadapi UMKM 

terdapat 4 kategori yaitu permodalan, sumber daya manusia, pemasaran ,dan 

produksi. Penelitian ini mencoba menjelaskan peran dari paguyuban sebagai 

bentuk dari modal sosial dalam menghadapi 4 kategori tersebut. 

4.4.1 Peran Modal Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Permodalan 
Pada UMKM 

 

       UMKM dalam menggerakan usaha, umumnya hanya menggunakan dana 

pribadi atau keluarga tetapi hal ini yang menjadi permasalahan karena 

permodalan hanya dari dana pribadi dan keluarga tentu sangat terbatas. Dengan 

keterbatasan dana membuat UMKM kesulitan dalam menggunakan mesin 

karena yang harganya relatif mahal, kesulitan dalam pemasaran hingga akhirnya 

membuat gerak usaha dari UMKMpun terbatas.  

       Permodalan adalah salah satu permasalahan dasar UMKM dalam memulai 

usaha dan berkembang. Permasalahan permodalan akan berpengaruh juga 

pada kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan dana yang terbatas 

UMKM harus membagi alokasi-alokasi tiap dana untuk produksi, pemasaran, 

tenaga kerja, juga rencana kedepan seperti pengembangan usaha. Ida dan 

anggota-anggota paguyuban Preman Super merasasakan permasalahan  

permodalan, Ida mengatakan dalam wawancara 

“Permodalan sih mas. Itu kita paling susah. karena untuk mendapatkan 
pinjaman itu kan dilihat lagi gimana usahanya. Lah kita yang usaha kecil 
itu susah untuk mendapatkan modal. Dari paguyuban sendiri pun kita 
susah memprovide bantuan terkait modal. Sedangkan kebanyakan kita 
aja ada permasalahan modal.” 
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Ida merasakan bahwa permasalahan yang paling mengganggu usahanya dan 

anggota Preman Super adalah permodalan. Karena ketika usaha-usaha mikro 

seperti usaha Ida dan anggota Preman Super ingin melakukan peminjaman, 

pemberi pinjaman bisa itu individu atau perbankan melihat kondisi dari usahanya 

terlebih dahulu, membuat Ida dan Preman Super kesulitan dalam meminjam 

dana. Kemudian dari paguyuban Preman Super sendiri tidak bisa memberikan 

bantuan dana dikarenakan dari anggota dan pengurusnya juga mempunyai 

kendala dana membuat paguyuban Preman Super tidak bisa memberikan 

bantuan terkait permodalan. Ribandoko dari paguyuban JMB juga mengatakan 

bahwa di paguyuban JMB juga belum ada fasilitas terkait permodalan. 

“Masih belum ada mas. Bukannya gak ada cuman belum Soalnya gini 
dari paguyuban kita memang memulai dari 0 dan juga non profit. Dan kita 
mengolah semuanya sendiri dan banyak juga anggota yang mulai dari 0 
ketika masuk paguyuban” 

 

Terkait bantuan dana dari paguyuban JMB untuk anggotanya, Ribandoko 

memang berkata bahwa belum ada bantuan terkait permodalan yang dapat 

diartikan bahwa suatu saat dimasa depan bisa saja paguyuban JMB dapat 

membantu anggota yang kesulitan terkait permodalaan. Namun Ribandoko juga 

menambahkan bahwa paguyuban JMB berawal dari ketidak adaan dana karena 

paguyuban ini juga bersifat sosial dan juga dari paguyuban JMB sendiri 

mempunyai banyak anggota yang baru memulai usaha. Jadi dari paguyuban 

sendiri masih belum bisa mengolah dananya menjadi fasilitas untuk membantu 

anggota yang mempunyai permasalahan modal. Namun dalam perjalanannya 

Ribandoko sebagai ketua paguyuban JMB, dia mengusahakan tetap membantu 

anggota yang mempunyai permasalahan dana dengan mencari info-info yang 

dapat membantu permodalan anggota. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Mujus selaku anggota dari JMB 
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“Belum ada dampak yang saya rasakan sih mas, tp kalau info-info itu ada, 
kemarin itu sempet ngeshare di grup JMB itu CSRnya BUMN. Pernah 
saya di share sama mas handoko itu. “ 

Mujus mengatakan bahwa dia masih belum merasakan bantuan terkait 

permodalan, namun hal ini bukan karena tidak ada info dari paguyuban JMB 

tetapi dari Mujus sendiri memilih untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut 

dikarenakan Mujus masih mempunyai permasalahan yang lebih penting dari 

pada modal. Walaupun begitu Mujus juga mengatakan kalau di paguyuban JMB 

pun juga aktif menginfokan terkait permodalan. Jadi walaupun dari paguyuban 

JMB tidak dapat membantu terkait permodalan secara langsung, paguyuban ini 

tetap membantu dengan memberi info-info pinjaman untuk membantu anggota 

yang mempunyai permasalahan permodalan. Ida juga mengatakan terkait info 

permodalan bahwa 

“Biasanya dari sosialisasi dari eksternal. Kadang kadang dari eksternal itu 
ngisi di pertemuan bulanan kita tapi cuma sebatas sosialisasi adanya 
pinjaman bukan yang hibah. biasanya tiap bulanan ada yang nawarin 
mau ngisi di pertemuan tp kalau bantuan permodalan untuk anggota gak 
ada.” 

 

 

Gambar 4. 11Sosialasi terkait Peminjaman Modal dari Eksternal untuk 
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Paguyuban Preman Super 

Sumber: Penulis(2019) 

       Paguyuban Preman Super biasa menerima tawaran untuk diisi 

pertemuannya dari pihak eksternal, bisa dari bank, pemerintah, dan juga 

akademisi. Terkadang yang mengisi berupa sosialiasi terkait peminjaman untuk 

membantu UMKM-UMKM dalam permodalan, walaupun yang diharapkan oleh 

Ida berupah hibah. Sosialisasi-sosialisasi seperti ini mudah ditemukan 

dipaguyuban-paguyuban yang terdaftar dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Malang. Dari pihak eksternal yang menghubungi Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Malang untuk data dari paguyuban UMKM di Kota Malang lalu melakukan 

sosialisasi terhadap paguyuban-paguyuban yang ada.  

       Info terkait permodalan juga bisa didapatkan dari jaringan-jaringan yang 

dipunyai paguyuban, seperti yang dikatakan oleh Pudji 

“Kalau modal itu saya kira gampang ya mas kalau aku dulu pernah ikut 
kur sampai 3 kali. gampang lah nyarinya dari bank, dari dinkop. Banyak 
lah. Bagi saya modal ini tidak terlalu signifikan. “ 

 

 

 

Gambar 4. 12Sesi Berbagi Informasi terkait Permodalan pada Pertemuan 
Bulanan Khazmara 
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Sumber: Penulis (2019) 

Pudji mengatakan bahwa permodalan bukan permasalahan yang mengganggu 

untuk usahanya dan juga paguyubannya. Karena dari Pudji sendiri mempunyai 

Jaringan yang cukup luas yang juga dapat membantu usaha Pudji terkait 

permodalan kemudian jaringan dari Pudji ini diteruskan untuk para anggotanya 

agar tetap mendapatkan info-info terkait permodalan. Dari modal sosial sendiri 

dapat memberikan manfaat informasi dari jaringan yang dipunyai suatu kelompok 

atau individu dalam paguyuban Khazmara jaringan yang dipunyai oleh Pudji di 

teruskan agar dapat dinikmati oleh para anggota Khazmara, jadi teori terkait 

jaringan dan informasi ini juga berlaku di paguyuban Khazmara. Erni juga 

mengatakan hal yang serupa terkait gambaran paguyuban yang ada di 

pikirannya. 

“Paguyuban itu bisa memberikan manfaat seperti modal. Misalnya 
anggotanya kan ada yang kurang modal apalagi mereka yang usaha baru 
tp Butuh dana nah itu harusnya lebih diperhatikan” 

 

       Erni sebagai anggota dari paguyuban Amangtiwi menjelaskan bahwa 

paguyuban itu intinya harus memberikan manfaat kepada anggotanya 

semisalnya jika terdapat anggota yang mempunyai permasalahan terkait 

permodalan paguyuban harus bisa membantu untuk menangani permasalahan 

tersebut bisa dengan informasi ataupun pinjaman dari paguyuban. Dari 4 
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paguyuban yang terdapat di penelitian ini hanya satu paguyuban yang dapat 

memberikan pinjaman untuk anggotanya yaitu paguyuban Amangtiwi. 

Paguyuban Amangtiwi memang cukup terkenal dilingkup paguyuban-paguyuban 

yang ada di Kota Malang karena paguyuban ini dapat dikatakan sebagai 

paguyuban lama dan juga anggota-anggotanya yang mempunyai usaha yang 

sudah berkembang. Terlebih lagi paguyuban Amangtiwi bisa dikatakan satu-

satunya paguyuban yang dapat memberikan pinjaman langsung untuk 

anggotanya. Terkait peminjaman yang dapat diberikan Amangtiwi untuk 

anggotanya Mei menjelaskan 

“Utang di Amangtiwi itu enak dari pada ke bank. Kadang berapa hari dulu 
baru cair. Cuman Kalau enggak tepercaya saya gak berani, makanya 
kalau yang baru-baru kita minjami minim 1 juta sampai 10 juta. Kalau 
yang lawas pinjem 20 juta sampai 25 juta. Itu uangnya dari simpan 
pinjam. Iuran perbulannya dia harus simpanan pokok 500 ribu bisa dicicil 
3 kali terus tiap Bulan 30 ribu simpanan wajib. Terus ada tabungan kalau 
yang hilang ini bayar uang paguyuban jadi bayar 120 ribu. Maksudnya 
untuk jalannnya organisasi kan tiap orang 120 ribu pertahun. Jadi setiap 
Bulan 10ribu. Dulu setiap datang bayar 10 ribu. Tapi kan yang gak datang 
gak bayar. Akirnya saya gak mau seperti itu harus adil. Jadi setiap tahun 
120ribu. Kalau bayarnya langsung 1tahun saya diskon 10 persen. Jadi 
bisa dicicil 2 kali. “ 

Gambar 4. 13Proses Angsuran Pengembalian Peminjaman Modal di 
Paguyuban Amangtiwi 

 

Sumber: Penulis (2019) 

Paguyuban Amangtiwi dapat memberikan pinjaman dari 1 juta rupiah hingga 25 

juta tergantung siapa peminjamannya. Dalam peminjaman ini Mei menjelaskan 
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bahwa pinjaman ini mempunyai beberapa persyaratan seperti kepercayaan. 

Anggota yang dapat meminjam uang di paguyuban Amangtiwi hanya anggota 

prioritas yang mana mereka sudah terbukti aktif dalam pertemuan dan juga 

membayar iuran. Karena menurut Mei uang adalah hal yang sensitive maka dari 

itu hanya anggota yang dapat dipercayai yang bisa meminjamnya. Uang 

pinjaman ini berdasarkan pengelolaan uang dari Amangtiwi sendiri seperti dari 

simpanan pokok, simpanan wajib dan uang masuk paguyuban. Pengelolaan 

keuangan paguyuban Amangtiwi terbukti berhasil dengan dapat memberikan 

bantuan terhadap anggotanya. Jika penjelasan sebelumnya terkait permodalan 

pada paguyuban hanya sebatas informasi tetapi paguyuban Amangtiwi dapat 

menyediakan bantuan pinjaman. Hal ini dapat di terapkan di paguyuban-

paguyuban lain untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diberikan paguyuban 

sebagai modal sosial dan juga untuk bisa lebih mengembangkan anggotanya. 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa modal sosial dapat membantu UMKM untuk 

mengahadapi permasalahan UMKM di permodalan dengan caranya yaitu 

persebaran informasi atau juga mengelola keuangan paguyuban sendiri 

sehingga dapat menjadi sumber daya kelompok tersebut dan dapat dinikmati 

oleh anggotanya. Seperti yang dikatakan oleh Yustika bahwa modal sosial dapat 

memberikan manfaat berupa mengizinkan para partisipannya menikmati sumber 

daya ekselusif yang dimiliki oleh kelompok tersebut. 

4.4.2 Peran Modal Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Sumber Daya 

Manusia Pada UMKM 

Permasalahan UMKM selanjutnya adalah Sumber Daya Manusia. Sub bab ini 

meneliti apa saja yang bisa dilakukan paguyuban sebagai modal sosial dalam 

meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di UMKM. Sebelumnya sudah 

dibahas terkait usaha pemerintah dalam mengembangkan UMKM, Khususnya 
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pada pelatihan yang bertujuan untuk pengelolaan usaha dari UMKM sendiri. 

UMKM juga harus dibina dalam kemampuan analisa dan pemecahan 

permasalahan karena pemerintah tidak bisa setiap waktu bersama UMKM. Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Malang sudah melakukan berbagai macam pelatihan 

untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di UMKM. Terkait macam 

pelatihan Erni mengatakan 

“Pelatihannya itu semacam cara pengolahan apa. Atau cara 
pembukuan,pemasaran, terus e-commersnya gitu mas” 

 
Gambar 4. 14Pelatihan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang terkait 

Pemasaran Online 

 

Sumber: Penulis (2019) 

Erni menjelaskan bahwa pelatihan yang didapat beragam ada pelatihan terkait 

mengolah suatu produk, pembukuan, terkait bagaimana UMKM seharusnya 

memasarkan produknya seperti melalui media online atau juga bisa disebut E-

Commerce. Pelatihan-pelatihan ini ditujukan untuk mengembangkan para pelaku 

UMKM untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini 

disampaikan oleh Sri 
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“Dinas koperasi itu istilahya disini itu mas untuk menumbuh kembangkan 
wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha di kota 
malang. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah banyak 
memfasilitasi kegiatan antara lain itu pembinaan kemampuan dan 
keterampilan kerja bagi masyarakat melalui pelatihan workshop 
sosialisasi itu mas jadi kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu dengan 
harapan nanti bagi wirausaha pemula itu nanti setelah mengikuti 
pelatihan itu dia sudah bisa memproduksi dan bisa memasarkan produk-
produk mereka itu loh mas” 

 
Pada dasarnya pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan Pelaku 

UMKM, hal ini dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Malang. Pelatihan-pelatihan ini secara khusus untuk 

perkembangan UMKM menjadi lebih baik, pelatihan untuk memproduksi, 

pelatihan untuk memasarkan, mensosialiasikan caranya untuk membuat usaha 

tetap bertahan dari faktor eksternal dan mendapatkan keuntungan. Dalam 

melakukan pelatihan Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan para 

ketua paguyuban untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dari 

anggotanya. Ribandoko mengatakan 

“Melalui ketua paguyuban lalu di sebar ke anggota. Jadi ketua paguyuban 
di kumpulkan lalu diberi informasi tersebut. kalau skrng melalui grup WA 
(Grup ketua Paguyuban) Lalu ada juga pelatihan seperti klinik bisnis jadi 
setiap 2 kali seminggu dari paguyuban atau dari UMKM di persilahkan 
datang, mereka bisa konseling atau ada pelatihan nanti dari situ di sebar 
lagi ke anggota jadi keterbukaan disini itu ada untuk temen-temen 
anggota agar mendapatkan apa yang dibutuhkan agar skill mereka 
terupgrade” 

 

Untuk mengembangkan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM menyebarkan 

informasinya kepada para ketua paguyuban, ketua paguyuban dijadikan satu 

grup di aplikasi whatsapp, di grup tersebut Dinas Koperasi dan UMKM 

menyebarkan informasi terkait undangan pelatihan ataupun pameran. Dan juga 

terdapat pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang rutin setiap 2 kali dalam 

seminggu disini terbuka untuk siapa saja dari pelaku UMKM melakukan 
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konsultasi. Dari Dinas memfasilitasi ahli-ahli yang dapat memberikan pemecahan 

untuk permasalahan yang di hadapi oleh UMKM. Selain dari Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Malang. Namun seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa 

dalam pelatihan ini pemerintah mempunyai keterbatasan dalam menggapai 

UMKM maka dari itu UMKM yang tergabung dalam paguyuban lebih cepat untuk 

berkembang dari pada UMKM yang tidak tergabung paguyuban. Paguyuban-

paguyuban juga mempunyai cara lain dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Ribandoko berbicara terkait cara yang dilakukan JMB dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya 

“Kalau temen temen sendiri tetep kita membentuk mindset untuk planning 
jangka panjang bukan sebatas jual beli jadi saya jual lalu dibeli konsumen 
saya untung lalu sudah. Tp bagaimana menciptakan sebuah perusahaan 
berangkat dari kecil hingga besar, agar menjadikan perusahaan ini jadi 
besar. Bagaimana caranya ? ya kita tata branding manajemen, 
kemasannnya, membangun branding online dan offline tidak asal asalan. 
Artinya memang secara prospek kedepan itu ada. Kalau pedagang itu 
yang penting jualan. Jadi apasih bedanya sama temen temen yang jual 
asongan, cilok,dll. Mereka 5 tahun kedepan yang tetap seperti itu paling 
mentok di tambah penjualannya. Kalau disini semakin cepat saya istirahat 
semakin cepat perusahaan ini auto pilot jadi memang orientasinya, 
arahnya diperjelas. Kreatifitas mereka itu tinggi tp bagaimana kita 
mengarahkan” 

 

Paguyuban JMB mengetahui permasalahan yang umumnya berada di UMKM 

adalah dari mindset, mereka hanya berfikir bagaimana caranya untuk membuat 

produk mereka laku tanpa berfikir bagaimana kedepannya untuk usaha. Hal ini 

juga yang di temukan pada penelitian Cahyono bahwa UMKM cenderung hanya 

memikirkan untuk hidup dihari ini tanpa memfikirkan untuk usahanya di masa 

depan. Dengan permasalahan ini dari JMB selalu mendorong setiap anggotanya 

untuk memfikirkan usaha kedepannya, bukan hanya untuk menjual tetapi untuk 

mereka bisa istirahat. Istirahat dalam artian ketika usaha mereka sudah auto pilot 

atau bisa dikatakan dapat beroperasional sendiri. Inilah mindset yang selalu 
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diusahakan Ribandoko di paguyuban JMB. Hal ini dapat dilakukan dengan 

konsultasi atau sharing antar anggota, membantu membranding produk 

usahanya baik itu online ataupun offline, juga memberi pandangan terhadap 

pelaku untuk bagaimana mengurus usahanya sebagai entrepreneur  bukan 

sebagai pedagang yang hanya memikirkan bagaimana produk mereka terjual 

tetapi bagaimana agar usaha mereka tetap bertahan dan tetap mendapatkan 

keuntungan. Saling berbagi pengetahuan juga salah satu manfaat dari modal 

sosial, yang mana memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan dalam konteks sub bab ini adalah bagaimana untuk mencapai 

produksi yang efektif dan juga efisien. Menurut putnam modal sosial adalah 

bentuk dari organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial 

dimana elemen-elemen tersebut memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang 

saling menguntungkan dengan mendorong agar para partisipan bergerak efektif 

untuk mecapai tujuan bersama. Hal yang serupa yang di perjuangkan oleh 

Ribandoko di paguyuban JMB sesuai dengan teori modal sosial yang diutarakan 

oleh Putnam. Saling berbagi ini juga terdapat di paguyuban preman super, Ida 

mengatakan 

“Terus kita kalau ada undangan dari dinas semacam pelatihan nanti para 
pelaku UMKM itu pada ngumpul. Nah disitu ngobrol-ngobrol nah saling 
sharingnya disitu juga bisa…..Biasaya anggota preman super kan 
diundang pelatihan. Tapi itu gak semua paling Cuma satu atau 2. Nanti itu 
kadang kadang yang datang disuruh ajari yang tidak datang pelatihan.” 

Gambar 4.15 Ida membagikan hasil pelatihan pada bulan februari pada 
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pertemuan bulanan 

Sumber:Penulis(2019) 

       Ketika paguyuban Preman Super mendapatkan panggilan pelatihan dan 

mempunyai kuota yang terbatas, paguyuban Preman Super mendelagasikan 

anggotanya untuk mengikuti pelatihan tersebut tetapi tugas dari delegasi ini tidak 

berhenti ketika pelatihan selesai tetapi juga membantu mengajarkan kepada 

anggota lain yang tidak ikut pelatihan terkait apa yang didapatkan ketika 

pelatihan. Dengan begini walaupun yang diperbolehkan hadir hanya terbatas 

tetapi anggota Preman Super yang lain juga mendapatkan manfaat dari 

pelatihan. Paguyuban Amangtiwi pun juga mempunyai cara untuk 

mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia anggotanya, Erni 

mengatakan 

“terus misalnya pendidikan seorang itu kan gak sama, jadi latar belakang 
pendidikan gak sama kadang kadang kan. UMKM itu banyak yang gaptek 
gitu loh mas. Nah itu mesti diajarin kaya online, pemasaran, dan lain lain. 
Kalau di Amangtiwi ada lulusan IT gitu, dia juga ngajarin dan dia juga 
terus aktif nyari ilmu baru lalu di bagikan ke temen-temen pada 
pertemuan-pertemuannya semacam divisi litbang mas. Dulu itu 
Amangtiwi punya mabes jadi itu mesti ada pelatihan. Misalnya ibu-ibu 
siapa yang mau belajar itu pasti diajarin, tinggal datang ke mabes.” 

 

 

Gambar 4.16kondisi Sekretariat Amangtiwi ketika Anggota Saling Berbagi 
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Pengetahuan dan Informasi 

Sumber: Penulis(2019) 

Paguyuban Amangtiwi juga berusaha untuk mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia dari anggotanya. Paguyuban Amangtiwi diuntungkan dengan 

adanya anggota yang mempunyai keahlian dalam bidang IT dan Pemasaran. 

Anggota-anggota ini diberi tugas untuk membantu mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia anggota Amangtiwi yang lain. Anggota-anggota Amangtiwi 

yang ingin belajar dapat bertemu para anggota ahli ini di tempat berkumpulnya 

Amangtiwi atau yang biasa disebut Mabes (Markas Besar). Disini para anggota 

ahli bersedia untuk mengajarkan anggota yang belum mengerti dan tidak ada 

batasan waktu untuk mereka yang ingin belajar. Hal ini akan sangat berpengaruh 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari anggota Amangtiwi. 

Namun manfaat dari modal sosial tidak hanya dapat melakukan sharing tetapi 

juga dalam pertukaran tenaga kerja, seperti yang dikatakan oleh Pudji 

 
“Kalau misalnya kaya lebaran mungkin banyak pesanan kan aku punya 
anggota paguyuban. Ayo ayo, kan kita sering begitu. Pas lagi ada yang 
punya garapan banyak. Jadi pertukaran tenaga kerjanya dari sini juga. 
Jadi karena paguyuban ini, pemberdayaan tenaga kerja ini. Kan aku juga 
dapet pesanan nasi 200 300an. Gak mungkin dong aku kerja sendiri jadi 
aku nawarin ke paguyuban. Ayoo siapa yang nganggur bantu aku 
garapan, kan itu bagi bagi rezeki.” 

 

         Pudji mempunyai usaha di bidang makanan dan terkadang pesanan yang 

diterima oleh Pudji terlalu banyak untuk di handle oleh Pudji. Disini Pudji 

memanfaatkan jaringan dari Khazmara Kota Malang untuk membantu 

pekerjaannya. Dengan menawarkan pekerjaan ini di grup namun karena 

pesanan ini tidak selalu banyak jadi Pudji hanya dapat menambahkan tenaga 

kerja sesuai pesanan maka dari itu Pudji memilih untuk mencari tenaga kerja 

tidak tetap seperti para pelaku lain atau anggota lain di Khazmara yang sekiranya 
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menganggur dan ingin tambahan. Pudji juga menambahkan hal ini dia lakukan 

juga untuk berbagi pendapatannya pada anggota yang lain atau jaringannya 

bukan pada pengangguran. jadi dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa yang dilakukan Pudji adalah pertukaran tenaga kerja seperti yang di 

katakan oleh Yustika terkait manfaat modal sosial yaitu modal sosial 

memudahkan untuk pertukaran sumber daya. 

      Dalam penelitian ini tidak ditemukan Peran modal sosial secara langsung 

untuk mengurangi pengangguran. Tetapi peneliti dapat mengambil kesimpulan 

dengan modal sosial UMKM akan menjadi lebih berkembang, melalui pelatihan 

dan juga rencana kedepan. Kemudian hal ini yang akan berefek pada 

penyerapan tenaga kerja, semakin berkembang usahanya semakin banyak 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Walaupun modal sosial tidak mempunyai efek 

langsung dalam mengurangi pengangguran tetapi dengan mengembangkan 

usahanya akan berefek penyerapan tenaga kerja. 

        Pada penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa modal sosial dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari UMKM melalui pelatihan, 

saling berbagi pengetahuan dan juga pengalaman, membentuk pikiran UMKM 

untuk memikirkan usahanya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dan 

juga mempermudah pertukaran tenaga kerja. 

4.4.3 Peran Modal Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran 
Pada UMKM 

 

Permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah 

pemasaran. Pemasaran adalah bagaimana cara pelaku usaha untuk menjual 

produknya. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya UMKM sering sekali 

terhambat oleh pemasaran. Ketika UMKM sudah mempunyai barang yang bagus 

dan kualitas yang bagus sering kali mereka kebingungan untuk menjualkan 

kepada siapa. Hal yang sama juga dirasakan oleh Pudji 
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“UMKM di malang ini kalau untuk kualitas gak kalah. Tapi untuk apa kalau 
kita bisa produksi tapi enggak bisa jual ….Permasarannya kadang 
memang di titipkan bersama. Cuman kadang-kadang permasalahannya 
itu sama yang dititipkan. Misalnya kaya tempat penjualan oleh oleh. 
Kadang-kadang cara menaruhnya kurang bisa tepat gitu loh jadi orang-
orang kurang cepet tau sama produknya. Di pengaturan ini mas kecuali 
kalau yang indomaret gitu bagus itu. Itu kan mungkin orang jalan bisa liat 
kanan kiri. Nah itu kan mungkin bisa tp kan juga ada beberapa yang 
mungkin cara menaruhnya yang terhalang sesuatu. Kan itu juga 
pengaruh itu juga ada terus kedua kadang-kadang juga dari bayarnya, 
kan ini sistemnya kontinyuasi, lah permasalahannya kan mereka harus 
punya modal dobel” 

 

       Pudji menjelaskan bahwa UMKM di Kota Malang mempunyai potensi yang 

sangat bagus, mulai dari inovasi hingga kualitas namun cukup Pudji sayangkan 

ketika UMKM yang bisa memproduksi barang bagus namun tidak bisa 

memasarkan. Pudji juga mengakui bahwa permasalahan yang paling mendasar 

bagi dia dan paguyuban Khazmara adalah ketika memasarkan produknya. 

Kesulitan informasi dan bagaimana cara untuk memasarkan adalah 

permasalahan utama karena pendapatan dari UMKM bergantung pada 

permasalahan ini.  

       Kota Malang yang mempunyai berbagai wisata dan sebagai kota yang paling 

dekat dengan wisata di Malang Raya mempunyai potensi yang sangat tinggi 

akan barang buah tangan atau oleh-oleh khasnya. Pada kali ini Pudji 

menceritakan kekecewaannya kepada pemasaran menggunakan toko oleh-oleh. 

Dia menjelaskan pernah ketika dia menitipkan kepada toko oleh-oleh tempat 

produknya diletakan tertutup banner terlihat bahwa Pudji kesal akan tindakan dari 

pihak toko oleh-oleh, dikarenakan hal ini juga berpengaruh kepada para 

wisatawan yang ingin membeli produknya. Kemudian ketika menitipkan untuk 

memasarkan di toko oleh-oleh umumnya menggunakan sistem kontinyuasi. 

Sistem ini membutuhkan modal dua kali lipat karena barang yang akan di beli 

oleh toko oleh-oleh hanya barang yang sudah terjual, dan pembayarannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

diberikan ketika akhir bulan sebelum restock dan barang yang tidak terjual akan 

dikembalikan kepada pelaku usaha. Menurut Pudji sistem merugikan UMKM 

karena UMKM yang terbatas akan modal dan juga minim akan pengetahuan 

pemasaran. 

       Salah satu pilihan untuk memasarkan adalah dengan media online. Media 

online menjadi salah satu pilihan dari para pelaku usaha saat ini, karena 

kemudahan untuk memasarkan dan juga biaya yang lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan membuka toko. Pelanggan dari media onlinepun tidak bisa 

dikatakan sedikit dengan aplikasi yang ada seakan-akan membuat berbagai toko 

berada di saku kantong, membuat pelanggan pada media online banyak. Namun 

dalam implementasinya paguyuban Preman Super terkendala akan 

Admin(operator), terkait ini Ida mengatakan 

“Kita sendiri-sendiri mas dalam pemasaran. Kadang kadang kan preman 
super membimbing untuk online tp kalau online itu biasanya harus ada 
yang jaga (Admin), Nah yang jaga ini biasanya sibuk sama usahanya jadi 
enggak jalan. Waktu itu sudah ditunjuk operatornya tp setelah itu dia gak 
jalan terus aku tanyai kenapa ? soalnya aku sibuk bu pesanannya banyak 
ya saya utamakan pesanan saya. Jadi sya gak bisa maksa dia mas. Kan 
kita gak ngasih uang ke dia karena ini kan emang sosial. Jadi ya 
diutamakan usahanya dia. Lain lagi kalau kita ngegaji mas.“ 

 
Paguyuban Preman Super sudah mendapatkan pelatihan terkait pemasaran 

melalui media online dan ingin mengimplementasikannya. Namun dalam 

pelaksanaannya Preman Super mengalami kendala dari operatornya (orang 

yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan media online). Pada 

dasarnya paguyuban adalah kelompok yang mempunyai tujuan bersama dan 

tidak mempunyai keuntungan uang secara langsung tetapi dari perkembangan 

usaha yang diusahakan bersama. Dan dalam kasus Preman Super anggota yang 

seharusnya menjadi operator kesulitan dalam membagi waktu untuk usahanya 

dan kepentingan paguyuban. Operator ini lebih mementingkan usahanya karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

menguntungkan secara finansial untuk usahanya dan jika menjadi operator tidak 

mendapatkan uang dari Preman Super. Pembahasan sebelumnya sudah 

menjelaskan bahwa permasalahan yang sangat menghambat Preman Super 

adalah masalah dana baik dari anggotanya atau paguyuban Preman Super, 

sehingga untuk operator ini tidak ada uang yang dapat dialokasikan untuk 

menggaji operator. Hingga akhirnya sampai skrng media online untuk 

memasarkan produk dari Preman Super tidak berjalan. Berbeda dengan 

paguyuban Preman Super, paguyuban JMB mempunyai program untuk 

membantu memasarkan produk dari anggotnya. Mujus mengatakan terkait 

program pemasaran JMB 

“Kalau pemasaran di JMBnya sendiri ada program untuk offline itu 
dimasukan di masukan ke pusat oleh oleh yang udah kemitraan sama 
JMB. Misalkan si pengurusnya cari sebuah link toko oleh-oleh nanti 
ditanyain ke anggota siapa yang mau naruh barang di toko sekian. Nanti 
kumpulkan di Pak Handoko” 

JMB mempunyai berbagai program untuk perkembangan dari anggotanya. Salah 

satunya adalah program pemasaran, dalam program pemasaran ini Ribandoko 

beserta pengurus mencari info terkait pusat oleh-oleh dan melakukan kemitraan 

dengan pusat oleh-oleh tersebut. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi 

anggota dalam memasarkan produknya, menurut Mujus dengan banyaknya 

produk dari anggota JMB memudahkan para pengurus untuk melakukan 

kemitraan. Akan tetapi program dari pemasaran paguyuban JMB tidak hanya 

berpaku dengan mencari info dan kemitraan dengan pusat oleh-oleh melainkan 

juga membantu dalam mendesain packaging Mujus juga pernah merasakan 

program ini mengatakan 
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Gambar 4. 17Desain Produk Usaha Mujus 

Sumber:Penulis(2019) 

“yang bikin desain ini saya dapat dari JMB. Jadi didesainin sama mereka. 
Jadi packaging ini ilmu-ilmu mereka. Mereka alhamdulillah mau 
membantu. Terus rencananya mau full print kalau skrngkan masih sticker, 
kalau full print itu kan semuanyaa. Nah ini kenapa onlinenya belum saya 
kencengin karena ini belum sempurna. Karena packagingnya masih 
seperti kaya UMKM-UMKM belum move on” 

membantu anggota dalam mendesain adalah hal yang sangat membantu dalam 

pemasaran anggota, karena konsumen juga memerhatikan packaging yang unik, 

ketika packagingnya ini bagus sehingga membuat lebih mudah tertangkap oleh 

mata para konsumen. Hal ini akan berdampak pada jualan, packaging juga 

menjadi tolak ukur untuk para konsumen menentukan pilihan. Mujus menjelaskan 

jika packagingnya masih belum sempurna akan terlihat seperti UMKM-UMKM 

umumnya dan memiliki daya jual yang rendah. Paguyuban Amangtiwi dalam 

meningkatkan kemasan dari anggotanya dengan cara saling memberikan saran, 

seperti yang Erni katakan 

“Kalau dari paguyubannya misalnya orang yang baru merintis nanti kita 
ada feedback gitu kalau packaging kamu kurang gini gini. jadi Kita saling 
memberikan masukan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 

Erni menjelaskan bahwa pada umumnya UMKM yang baru merintis mempunyai 

kendala terkait kemasannya, namun dengan adanya paguyuban dan anggota-

anggota yang sudah mempunyai pengalaman terkait UMKM dapat memberikan 

saran untuk membantu UMKM yang baru merintis dapat menjadi lebih baik dari 

hal kemasan. Hal seperti ini selalu berjalan secara berkesinambungan dari 

anggota yang lama ke anggota yang baru dan ketika anggota yang baru 

mempunyai pengalaman yang cukup, anggota ini memberikan sarannya kepara 

anggota baru lagi yang lain, hingga akhirnya hal ini menjadi budaya di 

paguyuban Amangtiwi. 

       Selain kemasan, hal yang harus diperhatikan bagi UMKM adalah 

pengetahuan akan pangsa pasar, bagaimana UMKM dapat menjual dengan 

target yang sesuai dengan produk mereka. Karena jika produk ini dijual 

sembarangan akan berpengarung terhadap penjualan. Ribandoko juga 

menjelaskan terkait pangsa pasar 

“….Misalnya kita ingin membuat produk baru sebisa mungkin kita riset 
pangsa pasar. Mereka butuh apa lalu kita yang menyuplai. Kalau sudah 
jadi produknya kita kasihkan idenya (pengetahuan pangsa pasar) kalau 
iya kalau mereka butuh. Bagaimana kalau mereka tidak butuh. Jadi butuh 
strategi baru. Jadi risetnya berbeda, membuat produknya berbeda, 
pemasarannya berbeda. Nah dari situ mas….” 

       Dalam mengembangkan usaha dari anggotanya Ribandoko juga 

menyarankan untuk anggotanya mengerti akan pangsa pasar. Karena pangsa 

pasar sangat berpengaruh dalam pemasaran, seperti strategi pemasaran, jenis, 

kemasan, dan diusahakan untuk melakukan riset terlebih dahulu agar lebih 

mudah dalam melakukan pemasaran baik itu online ataupun offline. Selain dari 

paguyuban pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah 

seperti yang dijelaskan oleh Pudji 
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“Nah makanya itu kita kan juga sering dapet pelatihan dari dinkop, oh 
kaya kemarin itu. Oh saya dapat pelatihan itu, saya di ajarkan untuk 
punya pangsa pasar. Itu terekam di otak ku ini kan ini aku tularkan juga 
ke temen temen paguyuban. Kita saling berbagi” 

 
Pudji mengaku bahwa baru mengetahui pangsa pasar dari pelatihan yang 

diadakan oleh pihak eksternal. Akan tetapi dalam implementasinya Pudji sangat 

mendalami dari pangsa pasar ini. Seperti yang dibahas pada awal sub bab ini 

paguyuban Khazmara merasa kalau permasalahan yang sangat menghambat 

perkembangan UMKM adalah pemasarannya. Pelatihan terkait pangsa pasar ini 

menjadi kesempatan bagi Pudji untuk menyelesaikan permasalahnnya tersebut. 

Dari siniPudji mendalami dan disebarkan kepada anggota-anggotanya agar 

mengerti terkait pangsa pasar. Karena pada dasarnya paguyuban Khazmara 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya jual. Pudji percaya bahwa 

pengetahuan ini akan sangat membantu. 

       Selain pemasaran melalui pusat oleh-oleh paguyuban juga dapat 

memberikan manfaat dengan membantu pemasaran melalui galeri. Paguyuban 

yang mempunyai galeri hanya paguyuban Amangtiwi, dalam hal ini Mei 

menjelaskan 

“Paguyuban lain belum masuk hotel, di Amangtiwi sudah. Jadi saya 
menjalin kerja sama dengan hotel. di hotel atria itu kan ada tangga naik 
dibawahnya itu ada galeri itu punya amang tiwi kan ada desainnya UMKM 
amang tiwi, Itu saya sendiri yang nyari. Itu kalau saya ada kumpul-kumpul 
saya nyari kenalan yang kira-kira bisa apa buat bantu temen-temen 
(Anggota Amangtiwi) gitu.” 
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Gambar 4. 18Galeri Paguyuban Amangtiwi di Hotel Atria 

Sumber:Penulis(2019) 

 

Paguyuban Amangtiwi memanfaatkan jaringan yang dipunyainya dengan 

melakukan kerja sama dengan pihak hotel Atria di daerah Jl. Letjend S. Parman 

Kota Malang untuk menampilkan produk-produk dari anggota Amangtiwi. Hal ini 

sangat unik karena diantara 27 paguyuban yang terdaftar di Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Malang hanya paguyuban Amangtiwi yang berhasil melakukan kerja 

sama dengan hotel. Dengan potensi Kota Malang sebagai tujuan pariwisata, dan 

minat dari para wisatawan terhadap buah tangan khas, membuat galeri di hotel 

adalah contoh pemasaran yang bagus. Dan juga orang-orang yang menginap di 

hotel Atria adalah calon konsumen yang bagus dalam mengkonsumsi produk-

produk UMKM. 

     Dari penjelasan pada sub-bab ini mensimpulkan bahwa paguyuban sebagai 

modal sosial dapat membantu permasalah UMKM terkait pemasaran. Seperti 

mencari info dan memudahkan anggota untuk memasarkan produk di pusat oleh-

oleh atau Hotel, mengedukasi terkait pangsa pasar dan riset untuk pemasaran, 

dan juga memberi masukan atau membantu UMKM untuk membuat kemasan. 
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4.4.4 Peran Modal Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Produksi Pada 
UMKM 

 

       Permasalahan terakhir yang akan dibahas adalah produksi, produksi adalah 

kegiatan mengolah dari bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi bahan 

jadi sehingga mempunyai nilai tambah. Segala hal yang bersangkutan dengan 

kegiatan ini dapat dikatakan sebagai bagian dari produksi. Permasalahan 

produksi dalam UMKM adalah inovasi dari produk yang dikeluarkan, alat 

penunjang untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas, pengetahuan  

dalam mengolah produk, dan perencanaan produksi. UMKM sebagai usaha 

terkecil dan terdapat di masyarakat sering dihadapkan terkait permasalahan 

produksi. Produksi pun sudah menjadi sasaran pemerintah dalam 

pengembangan UMKM. Pemerintah sudah memberi bantuan seperti pelatihan 

hingga memberikan alat untuk membuat produksi UMKM menjadi lebih efisien. 

Akan tetapi terdapat permasalahan dari pengelolaan alat ini di paguyuban 

Preman Super, Ida sebagai ketua paguyuban Preman Super menjelaskan 

permasalah ini 

“Kalau Preman Super gak bantu. Kita cuma di fasilitasi atas nama 
Preman Super gitu. Terus dapat bantuan alat kita bisa make. Tapi gak 
bisa dibawa pulang alatnya. Jadi alatnya ditaruh kesekretariat. Tapi kan 
orang-orang males untuk dateng ke sana. Misalnya kalau mau produksi 
sedikit sedangkan banyak bebannya seperti harus ngerapihin atau bersih 
bersih, rapihin lagi alatnya. Lebih baik kan di rumah jadi orang-orang 
untuk menggunakan alat bantuan itu dipikirkan lagi. Sama juga itu 
tempatnya orang kalau masuk bersih keluar juga harus bersih juga. Lain 
kalau itu punya sendiri” 

 

       Peralatan untuk menunjang produksi dari pemerintah juga diterima oleh 

Preman Super, namun hanya terdapat 1 alat spinner yang diberikan oleh 

pemerintah. Dalam pengelolaannya Preman Super memutuskan untuk 

meletakan alat tersebut di sekretariat dari Preman Super. Namun pada dasarnya 
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Preman Super tidak mempunyai sekretariat namun rumah dari salah satu 

anggota yang biasanya menjadi tempat berkumpul anggota-anggota Preman 

Super untuk pertemuan, jadi secara tidak langsung peralatan dari pemerintah ini 

diletakan di salah satu rumah anggota Preman Super. Karena alat ini diletakan di 

rumah salah satu anggota membuat anggota Preman Super lainnya merasa 

sungkan dalam memanfaatkannya. Para anggota memilih untuk menggunakan 

cara produksi yang biasa mereka lakukan, sehingga pemanfaatan alat ini kurang 

dimaksimalkan oleh Preman Super. Sehingga paguyuban Preman Super tidak 

dapat membantu secara langsung terkait produksi tetapi dapat menggunakan 

nama Preman Super untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti 

pelatihan atau sosialisasi. penelitian ini juga menemukan fakta lain terkait 

paguyuban Preman Super. Hal seperti ini merupakan Iklim yang kurang 

mendukung untuk UMKM lebih berkembang melalui pemanfaatan alat. Terkait 

Iklim yang mendukung UMKM Mei mengatakan 

“Kalau menurut ku juga, lingkungannya juga berpengaruh kan. Lek 
lingkungannnya tidak produksi kan akhirnya ikut. Kalau lingkungannya 
berproduksi kan yang disini kebawa.” 

  

Sebelum Mei bergabung dengan paguyuban Amangtiwi, Mei salah satu anggota 

dari paguyuban Preman Super. Mei mengatakan bahwa di Preman Super tidak 

mempunyai norma yang tegas sehingga membuat iklim usaha yang kurang 

mendukung untuk para anggota. Banyak dari anggota Preman Super yang tidak 

melakukan kegiatan produksi, atau bisa dikatakan hanya sebagai penerima 

fasilitas atas nama Preman Super. Biasanya ketika terdapat pelatihan atau 

sosialiasi akan ada camilan, makanan atau bahkan uang saku dari pihak 

eksternal. Hal-hal tersebut yang menjadi tujuan dari para anggota yang tidak aktif 

dan membuat anggota yang tidak aktif tetap tidak aktif dengan memanfaatkan 
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nama Preman Super. Berbeda dengan Preman Super paguyuban Amangtiwi 

menumbuhkan suasana mendukung untuk berusaha melalui grup prioritas dan 

grup anggota biasa, sikap ramah dan saling membantu yang menumbuhkan rasa 

kepercayaan dan loyalitas, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari modal 

sosial untuk mengembangkan dan juga mengatasi permasalahan dari 

anggotanya. Amangtiwi juga membantu pada bagian produksi seperti yang 

dijelaskan Erni 

“Semuanya. Jadi alat-alat saya jadi lebih banyak. Karena alat-alatnya ini 
banyak jumlahnya pun jadi meningkat. Dulu tuh di Amangtiwi didata, 
Anggotanya siapa aja yang butuh alat-alat ini. Terus saya mengajukan 
vacuum chiller. Terus akhirnya dapet dari pemerintah. Kan itu bisa 
meringankan beban saya gitu mas.” 

Gambar 4. 19Vacuum Chiller Erni yang didapat dari Pemerintah karena 
Paguyuban 

Sumber:Penulis(2019) 

      Salah satu dari yang Erni rasakan adalah bantuan dari Amangtiwi pada 

bagian produksi berupa alat. Paguyuban Amangtiwi melakukan pendataan 

peralatan yang dibutuhkan anggota untuk mengembangkan produksinya. Data 

tersebut diajukan ke Dinas Perdagangan. Erni yang sebelumnya sudah 

mempunyai alat tapi masih membutuhkan alat lainnya untuk produksi yang lebih 

maksimal jadi Erni mengajukan Vacuum Chiller. Kemudian Erni mendapatkan 

vacuum chiller tersebut dan sangat membantu meringankan dalam kegiatan 

produksi. Hal serupa juga dirasakan oleh Pudji setelah mengikuti paguyuban 
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Khazmara, namun bukan dari pemerintah melainkan dari anggota Khazmara 

lainnya 

 
“Aku berfikir kue ini aku apain lagi, aku modifikasi lagi. Pake cetakan 
kerang, aku juga ada cetakan topeng itu aku dapat dari salah satu 
anggota paguyuban juga. Dia usahanya semacam bikin cetakan kue. Jadi 
saya tanya kalau bikin buat semprit bisa gak ? dia ngeladenin mau apa. 
Saya bilang topeng. Dan jadi ini semprit bentuknya seperti topeng. Dari 
sini aku berkembang, bikin nastar sama kue kering lainnya. Tergantung 
permintaannya aja nanti saya diskusikan kalau kue ini bisa jadi apa-
apanya. Di bentuk kaya gimana-gimananya.” 

Gambar 4. 20Cetakan Kue Pudji Yang Didapat Dari Anggota Khamzara 

Sumber:Penulis(2019) 

Pudji yang mempunyai usaha berdasarkan makanan juga mendapatkan manfaat 

dari modal sosial ini. Pudji dapat mengenal pelaku usaha lain yang dapat 

membantu dalam berinovasi untuk produk kue keringnya. Erni mendapatkan 

cetakan kue topeng, daun dan juga kerang. Dengan terkumpulnya berbagai 

pelaku usaha membuat kesempatan berinovasi semakin tinggi seperti yang 

dirasakan oleh Pudji dalam pemanfaatan jaringan dalam modal sosial ini. Karena 

mengenal pelaku usaha cetakan kue yang juga menjadi anggota paguyuban 

Khazmara membuat Pudji dapat berinovasi lebih terkait bentuk kue yang 

inginkan. Karena mengenal pelaku usaha ini inovasi Pudji dalam membentuk kue 
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menjadi tidak terbatas dan dapat menjual kuenya dengan bentuk yang unik atau 

bahkan bentuk yang dapat dipesan oleh pelanggan. Pemanfaatan jaringan dalam 

kegiatan produksi pun juga dimanfaatkan oleh Ribandoko. 

“Jadi saya ini sama anak saya dan saudara saya untuk membuatnya 
biasanya sehari bisa membuat 2 atau 3 kerajinan tapi setelah udah kenal 
sama pak eko (salah satu anggota) saya mulai menyerahkan kegiatan 
produksi sama pak eko jadi kalau ada pesanan saya kasih tau desainnya 
mau seperti apa nanti pak eko yang ngerjain. Jadi saya menggunakan 
relasi agar lebih efisien dan saya pun bisa fokus di marketing dan juga 
pada paguyubannya, JMBnya. Dan begini pun usaha saya dapat 
pendapatan usaha pak eko juga. Kalau di paguyuban sini itu kita tidak 
menonjolkan egois kita masing masing.” 

 

       Ribandoko mempunyai usaha craft lampu tidur atau action figure yang 

terbuat dari paralon. Sebelum tergabung dengan paguyuban Ribandoko 

melakukan produksi dengan keluarganya namun setelah tergabung pada 

paguyuban JMB dan mengenal salah satu anggota JMB yang juga pelaku usaha 

craft Riandoko memutuskan untuk fokus pada marketing dan paguyuban JMB 

dan memilih hanya menjual desain dari craftnya dengan cara melepaskan 

produksinya kepada salah satu anggota. Menurut Ribandoko dengan begini 

usaha anggotanya dan usahanya dia juga mendapatkan untung, sebagai ketua 

dari JMB Ribandoko mencontohkan bahwa esensi dari paguyuban UMKM untuk 

maju bersama tidak ada egois dalam paguyuban ini. Hal ini juga hampir serupa 

dengan yang dialami oleh Pudji ketika mendapatkan pesanan yang banyak 

namun kalau Ribandoko melepaskan semuanya ke salah satu anggotanya. 

       Manfaat lain yang dapat diterima UMKM karena modal sosial adalah sikap 

resporitas dimana setiap partisipan melakukan hubungan timbal balik, seperti 

saling memberikan pengetahuan, pengalaman, saran dan kritik untuk 

pengembangan usaha antar anggota. Erni sebagai anggota dari paguyuban 

merasakan hal tersebut 
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“Di Amangtiwi kan ada grup. Misalnya ada keluhan apa pastikan dishare 
di grup. Itu gak apa-apa langsung ngomong aja di grup. misalnya ada 
setiap bulan sekali, ada produk baru. Itu langsung ngeshare di grup itu. 
Kira kira kurang apa apanya. Kita langsung muncul di grup ngasih 
feedback dan ini mas yang sangat berpengaruh bagi produksi saya 
juga…. Jadi produk saya itu lebih meningkat terus tiap bulan saya harus 
ada produk baru. 2 atau 3 bulan harus ada produk baru. Inovasi. 
Sekarang itu kan pasti ada pasang surutnya jadi untuk mensiasati itu aku 
memunculkan inovasi varian baru. Biar omsetnya tetep….” 

Erni merasakan dukungan dari anggota Amangtiwi lainnya dengan aktif di grup. 

Bukan hanya Erni tetapi juga anggota lain juga dapat merasakan hal yang sama 

sikap resporitas ini sangat membantu Erni dalam produksi produknya dari sini dia 

dapat berinovasi dengan bebas dan juga tetap mendapatkan dukungan dari para 

anggota paguyuban berupa sikap timbal balik yang membangun untuk 

menyempurnakan produk barunya. Dengan tantangan eksternal yang selalu 

berubah-ubah permintaannya Erni mensiasatinya dengan membuat produk-

produk inovasi untuk memenuhi permintaan eksternal dan untuk 

penyempurnaannya dibantu oleh anggota-anggota Amangtiwi yang lain, hal ini 

juga dilakukan Erni jika ada anggota yang membutuhkan bantuan terkait 

masukan saran dan kritik. Sikap resporitas yang berdasarkan kepercayaan 

sangat membantu UMKM dalam pengembangan produknya. Dari paguyuban 

JMBpun juga menerapkan sikap resporitas ini seperti perkataan Ribandoko 

“Dari yang biasa aja kita bantu frame agar bisa meningkat itu. Bagaimana 
produk itu mengembang. Disering rapat disering ketemu sama yang lain 
jadi itu dari saling bertukar pendapat yang akhirnya bisa membantu 
ngembangin produk dari yang menerima saran dan yang memberikan 
saran” 

 
Namun kalau di paguyuban JMB lebih terpusat pada pertemuan untuk 

mengintimkan hubungan antar anggota dan juga lebih jelas terkait apa yang 

harus dikembangkan dan juga menjadi pengalaman untuk anggota lainnya jika 

nanti mempunyai permasalahan yang sama. 
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       Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa modal sosial didalam 

paguyuban juga membantu UMKM dalam mengatasi permasalah UMKM di 

bidang Produksi, dengan sikap resporitas yang ada, jaringan untuk 

mengefisienkan produksi, hingga pemanfaatan program pemerintah terkait alat-

alat yang dapat meningkatkan produksi dan UMKM sendiri dan pengalaman yang 

dialami oleh Erni sebagai pelaku yang membuat terobosan dengan setiap 2 

bulan sekali mengeluarkan produk baru juga JMB yang selalu melakukan budaya 

untuk saling memberikan saran dan kritik untuk pengembangan produk sesuai 

dengan manfaat modal sosial yang dapat memberikan motivasi untuk pelaku 

melakukan inovasi. 

Table 4.2 Manfaat Modal Sosial terhadap Paguyuban UMKM 

No Paguyuban Masalah solusi 
Unsur modal 

sosial 

1 
Khazanah 

Malang Raya 

Keterbatasan 
Informasi 

Membuat grup 
anggota tetap 
dan anggota 
silaturahmi 

Jaringan 

Permintaan 
musiman yang 
terlalu banyak 

Memanfaatkan 
anggota dari 
paguyuban untuk 
membantu 

Jaringan dan 
Kepercayaan 

Permasalahan- 
permasalahan 
UMUM atau 
Khusus dalam 
usaha 

Saling bertanya, 
Saling berbagi 
dan  saling 
membantu dalam 
pertemuan 
bulanan 

Jaringan dan 
Kepercayaan 

Keterbatasan alat 
produksi 

Saling membantu 
dalam informasi 
dan penyediaan 
alat 

Jaringan dan 
Kepercayaan 
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No Paguyuban Masalah solusi 
Unsur modal 

sosial 

Kualitas SDM 
yang rendah 

menerima 
pelatihan dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 
dan juga saling 
memberikan 
informasi kritik 
saran antar 
anggota 

Jaringan dan 
kepercayaan 

Keterbatasan 
akses permodalan 

Saling 
memberikan 
informasi antar 
anggota ataupun 
dari pihak 
eksternal terkait 
permodalan 

Jaringan 

Keterbatasan 
akses pemasaran 

menerima 
undangan 
pameran dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 

Jaringan 

2 
Preman 
Super 

Kualitas SDM 
yang rendah 

Memberikan 
pengetahuan 
yang didapat 
dalam pelatihan 
terhadap para 
anggota yang 
tidak mengikuti 
pelatihan  

Jaringan, 
Kepercayaan 
dan Norma 

Keterbatasan alat 
produksi 

menerima alat 
produksi dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 

Jaringan 

Keterbatasan 
akses pemasaran 

menerima 
undangan 
pameran dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 

Jaringan 

Keterbatasan 
akses permodalan 

Saling 
memberikan 
informasi antar 
anggota ataupun 
dari pihak 
eksternal terkait 
permodalan 

Jaringan 

3 Amangtiwi 
Anggota yang 
hanya 
memanfaatkan 

Membagi grup 
aktif dan grup 
anggota biasa 

Jaringan, 
Kepercayaan, 
dan Norma 
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No Paguyuban Masalah solusi 
Unsur modal 

sosial 
nama paguyuban 
untuk 
mendapatkan 
fasilitas 

Anggota yang 
tidak aktif dan 
tidak merasa 
nyaman didalam 
paguyuban 

Membiasakan 
pengurus dan 
anggota bersikap 
ramah, saling 
terbuka, saling 
bercanda baik 
antar anggota 
lama dan juga 
anggota baru 

Kepercayaan 

Anggota yang 
tidak dapat 
menerima kritik 
dan saran dari 
anggota lainnya 

Pengurus 
paguyuban 
adalah UMKM 
yang sudah 
mapan 

Kepercayaan 

Kualitas SDM 
yang rendah 

menerima 
pelatihan dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 
dan juga saling 
memberikan 
informasi kritik 
saran antar 
anggota 

Jaringan 

Keterbatasan alat 
produksi 

menerima alat 
produksi dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 

Jaringan 

Keterbatasan 
akses pemasaran 

menerima 
undangan 
pameran dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 
dan juga 
melakukan kerja 
sama dengan 
pihak eksternal 
untuk 
memasarkan 
produk anggota 

Jaringan 

Keterbatasan 
akses permodalan 

Saling 
memberikan 
informasi antar 
anggota ataupun 
dari pihak 
eksternal terkait 
permodalan 

Jaringan 
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No Paguyuban Masalah solusi 
Unsur modal 

sosial 

Keterbatasan 
modal 

Membantu 
anggota dengan 
memberikan 
pinjaman 

Jaringan dan 
Kepercayaan 

 
 
4 

 
Jendela Maju 

Bersama 

Anggota yang 
hanya 
memanfaatkan 
nama paguyuban 
untuk fasilitas 

Memprioritaskan 
calon anggota 
yang belum 
pernah mengikuti 
paguyuban lain 
sebelumnya 

Jaringan dan 
Norma 

Kesulitan antar 
anggota dalam 
kepercayaan 

Membiasakan 
anggota untuk 
mengerti agar 
tidak egois dalam 
pertemuan 
bulanan, 
pertemuan 
informal dan 
pertemuan 
lainnya 

Kepercayaan 
dan Norma 

Keterbatasan 
akses permodalan 

Saling 
memberikan 
informasi antar 
anggota ataupun 
dari pihak 
eksternal terkait 
permodalan 

Jaringan 

Kesulitan UMKM 
dalam 
Memasarkan 
Produk 

Memberi 
pengetahuan 
terkait ilmu 
pemasaran, 
membantu 
anggota dalam 
packaging dan 
juga saling 
memberi kritik 
saran 

Jaringan dan 
Kepercayaan 

Mempertahankan 
anggota untuk 
tetap di 
paguyuban 

Sikap para 
pengurus yang 
profesional 

Jaringan dan 
Kepercayaan 

Kualitas SDM 
yang rendah 

menerima 
pelatihan dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 
dan juga saling 
memberikan 
informasi kritik 
saran antar 
anggota 

Jaringan 
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No Paguyuban Masalah solusi 
Unsur modal 

sosial 

Keterbatasan 
akses pemasaran 

menerima 
undangan 
pameran dari 
pemerintah atas 
nama paguyuban 
dan juga 
melakukan kerja 
sama dengan 
pihak eksternal 
untuk 
memasarkan 
produk anggota 

Jaringan 

Sumber: Penulis (2019) 

       Secara garis besar modal sosial sangat membantu UMKM dalam 

perkembangannnya, dengan bergabung dengan paguyuban yang mana sebagai 

bentuk dari modal sosial dapat memberikan UMKM beberapa keuntungan untuk 

perkembangan usahanya. Tabel 4.2 menjelaskan secara ringkas terkait manfaat 

yang dapat diberikan modal sosial terhadap UMKM dari berbagai paguyuban 

yang ada di Kota Malang. Unsur-unsur modal sosial seperti jaringan, 

kepercayaan dan juga norma sangat berperan dalam memaksimalkan manfaat 

yang dapat diberikan modal sosial untuk para anggota yang mana dalam 

penelitian ini adalah UMKM. 

4.5 persepsi UMKM yang tidak mengikuti paguyuban terhadap paguyuban 
 

Pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana manfaat yang dapat 

diberikan oleh modal sosial terhadap para UMKM yang mengikuti paguyuban. 

Namun  pada kenyataannya masih banyak UMKM yang tidak tertarik untuk 

mengikuti paguyuban, padahal manfaat modal sosial yang terdapat di paguyuban 

akan sangat membantu anggota khususnya UMKM untuk lebih mudah 

berkembang. Contohnya seperti Wike Wardhani, sebagai UMKM yang tidak 

tergabung dalam paguyuban Wike mengatakan 
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“Yang pertama itu waktu, saudara saya itu juga mempunyai usaha di 
madiun namun dia mengikuti paguyuban. Dari situ saya memperhatikan 
bahwa usahanya jadi dikesampingkan dan lebih mengedepankan progres 
dari paguyubannnya sendiri. Nah dari situ saya  mengerti bukan usahanya 
yang dikedepankan tp paguyubannya.pada dasarnya itu tidak minat akan 
paguyuban... Nanti kan ada pertemuan bisa jadi pelatihan atau hal lainnya 
itu menurut saya masih belum saya anggap penting selain mereka kumpul 
mereka pasti tidak langsung ke programnya tp ngobrol-ngobrol dulu, 
menurut saya itu membuang-buang waktu” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21Sesi Wawancara dengan Wike 

 

Sumber: Penulis(2019) 
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       Wike disini mengetahui apa saja manfaat dari tergabung dengan paguyuban 

namun  dia mengaku bahwa masih belum mempunyai minat akan bergabung 

dengan paguyuban, dikarenakan Wike masih merasa manfaat dari paguyuban 

belum optimal dan juga membuang-buang waktu. Waktu yang bisa dia gunakan 

untuk mengurusi usahanya agar lebih berkembang jadi terpakai untuk mengurusi 

paguyuban. Hal ini pun bukan tanpa dasar akan tetapi Wike mempunyai saudara 

yang juga mempunyai usaha dalam kategori UMKM dan saudara Wike ini 

tergabung dengan paguyuban. Menurut pengamatan Wike saudaranya menjadi 

mengedepankan paguyuban ketimbang mengurusi usahanya dan juga menurut 

Wike manfaat yang didapatkan dari paguyuban tidak setimpal dengan apa yang 

akan didapatka. Maka dari itu Wike memilih untuk tidak mengikuti paguyuban 

dan fokus untuk mengembangkan usahanya secara independent. Hal serupa 

juga dikatakan oleh Aji Pramono, Aji Pramono adalah pengusaha yang berada di 

kategori usaha menengah dengan usahanya yaitu Kapiten Coffee Beer. Aji 

mengatakan 

“buat apa mas ? loh saya sudah sampai sini (kategori usaha menengah) 
bukan karena bantuan paguyuban ataupun pemerintah loh bisa. Manfaat-
manfaat yang mas sebutkan tadi itu saya bisa dapet semuanya sendiri 
mas” 

Gambar 4. 22Sesi Wawancara dengan Aji Pramono 
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Sumber:Penulis (2019) 

       Aji mengaku bahwa manfaat modal sosial yang bisa diterima anggota 

paguyuban tidak mutlak hanya bisa diterima oleh anggota paguyuban. Pria 

berumur 25 tahun ini menegaskan bahwa manfaat-manfaat yang dapat diberikan 

modal sosial didalam paguyuban dapat dia dapatkan sendiri dengan usahanya 

dan juga tim didalam usahanya. Dikalangan mahasiswa-mahasiswa di malang 

sendiri Kapiten Coffee Beer sudah begitu terkenal dan juga pada saat 

wawancara Aji mengaku sudah bisa mendapatkan pendapatan bersih sebanyak 

6 milliar untuk tahun 2018 tanpa bantuan pemerintah ataupun tergabung dengan 

paguyuban. 

       Pada subbab ini dapat disimpulkan bahwa UMKM yang tidak tergabung 

dengan paguyuban merasa bahwa manfaat dari modal sosial yang dapat 

diberikan oleh paguyuban tidak setimpal dengan alokasi waktu yang harus 

diberikan kepada paguyuban. Dari Wike dan juga Aji menegaskan bahwa 

manfaat modal sosial tersebut juga dapat didapatkan sendiri tanpa harus 

mengikuti paguyuban, dengan hal ini Wike dan Aji dapat berfokus untuk 
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mengembangkan usahanya tanpa harus mengorbankan waktunya untuk 

paguyuban.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam BAB sebelumnya sudah dipaparkan hasil penelitian di lapangan 

mengenaiPeran modal sosial dalam mengatasi permasalahan permodalan, 

sumber daya manusia, pemasaran, dan produksi pada UMKM. Maka dari hasil 

diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Paguyuban di Kota Malang mempunyai bentuk-bentuk dari modal sosial 

yaitu Norma, Kepercayaan, dan Jaringan. Ketiga bentuk tersebut adalah 

faktor-faktor yang membuat paguyuban tetap bertahan dan yang 

membedakan manfaat modal sosial yang dapat diberikan paguyuban 

kepada partisipan.Norma yang ditemukan dalam penelitian ini berupa 

peraturan atau sikap dalam berhubungan untuk mengembangkan 

anggota dan paguyuban berupa, membedakan grup anggota, 

memprioritaskan calon anggota yang belum ikut paguyuban dan juga 

membudayakan untuk tidak egois.Kepercayaan mempunyai peran 

penting dalam mempertahankan paguyuban, membuat para pelaku lebih 

loyal, sikap resporitas yang saling mendukung dan membuat manfaat dari 

modal sosial lebih mudah disalurkan sehingga membuat pergerakan dari 

setiap usaha menjadi lebih efektif. Jaringan berperan untuk lebih mudah 

mendapatkan informasi dan mengembangkan usahanya dan 

paguyubannya berupa kerja sama dengan pihak eksternal dalam 

pemasaran, pelatihan. Namun norma tidak berarti apa-apa jika ketegasan 

dan disiplin dari paguyuban kurang, kepercayaan tidak berarti apa-apa 

jika paguyuban gagal untuk menumbuhkan sikap resporitas, dan jaringan 
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yang sempit hanya membuat UMKM sulit berkembang. Bentuk-bentuk ini 

akan menyerang balik paguyuban dengan resiko seperti tidak aktifnya 

anggota, tidak optimalnya manfaat modal sosial yang seharusnya dapat 

diberikan paguyuban, dan berefek pada iklim UMKM yang tidak 

mendukung untuk berkembang. 

 

2. Paguyuban sebagai modal sosial dapat berperan sebagai solusi untuk 

keempat permasalahan UMKM. Dalam permodalan modal sosial dapat 

mencari dan menyebarkan informasi untuk para anggota terkait 

peminjaman, atau paguyubannya sendiri bisa memberi pinjaman 

langsung. Dalam pemasaran modal sosial dapat membantu dari sikap 

saling membantu seperti memberi saran, kritik, membantu untuk 

membuat kemasan, mencari informasi terkait tempat untuk  pemasaran, 

pengetahuan lebih mendalam terkait pemasaran dan juga membantu 

melalu sistem kerja sama dengan pihak eksternal seperti pusat oleh-oleh 

atau hotel. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia modal 

sosial dapat memfasilitasi pertukaran tenaga kerja, meningkatkan 

pengetahuan dan juga skill dari para pelaku UMKM  melalui pelatihan-

pelatihan baik itu dari pemerintah, pihak eksternal lain atau dari internal 

paguyuban sendiri. Dan yang terakhir modal sosial dapat membantu 

mengatasi permasalahan UMKM di bagian produksi seperti penyediaan 

alat-alat, info-info terkait efisiensi mengolah barang dan juga sebagai 

tempat konsultasi akan permasalahan yang dihadapi UMKM. 
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5.2 Saran 
 

       Saran untuk pemerintah adalah memaksimalkan  potensi dari modal sosial 

untuk perkembangan UMKM yang lebih optimal dan menyeluruh, setiap 

paguyuban mempunyai sumber daya yang berbeda dan kualitas yang bebeda 

namun akan lebih baik jika paguyuban yang masih belum mengetahui cara untuk 

memaksimalkan modal sosial mengerti akan apa yang dapat diberikan modal 

sosial, seperti melakukan pelatihan untuk para ketua paguyuban terkait 

manajemen paguyuban untuk memaksimalkan manfaat modal sosial. Karena 

yang terlihat pemerintah dan pihak eksternal masih terlalu fokus untuk 

mengembangkan UMKM diaspek pemasaran, produksi, sumber daya manusia, 

dan juga permodalan. Dan melupakan iklim usaha yang akan mendorong UMKM 

untuk menjadi lebih baik. UMKM harus digerakan untuk bisa memahami dan 

mengerti permasalahan juga menemukan solusi.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya terkait modal sosial 

adalah melakukan penelitian dengan informan kelompok modal sosial yang lebih 

banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif dan dapat menjadikan 

bandingan untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait manfaat modal sosial dan 

cara untuk memaksimalkan manfaat modal sosial tersebut. Juga melakukan 

penelitian terkait alasan UMKM masih belum mengikuti paguyuban karena masih 

banyak UMKM yang belum mengikuti paguyuban dan hal tersebut membuat 

UMKM yang tidak mengikuti paguyuban terhambat untuk berkembang. 

.
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