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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Pustaka 

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan organisasi 

kemahasiswaan di tingkat universitas yang fungsinya untuk 

mengembangkan berbagai minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para 

anggota-anggotanya. UKM merupakan kegiatan ekstra kurikuler di 

tingkat perguruan tinggi yang berkaitan dengan penalaran dan 

keilmuan, minat, bakat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta 

pengabdian pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan di UKM telah 

terjadwal dan terprogram secara rutin menyesuaikan dengan kalender 

akademik, sehingga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan 

anggotanya. Mahasiswa yang terlibat dalam UKM akan terbisaa 

dengan manajemen waktu yang baik. Mereka harus bisa membagi 

waktu antara kuliah, belajar, berlatih di UKM dan kegiatan sosial 

lainnya. Mereka juga akan terbisa bekerja dalam team work dan 

dihadapkan pada suasana kompetisi. Semua pengalaman tersebut akan 

menumbuhkan mental yang tangguh dengan senantiasa memelihara 

kepribadian, sportif, jujur, mempertinggi prestasi, sopan santun serta 

mempunyai rasa percaya diri besar dan sanggup menguasai diri 

(Kemahasiswaan UNY.2013: 1) 
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Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : 

Unit-unit Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan Kesenian dan Unit 

Khusus (Pramuka, Resimen Mahasiswa, Pers Mahasiswa, Koperasi 

Mahasiswa, Unit Kerohanian dan sebagainya). 

2. Koperasi Mahasiswa (Kopma) 

a. Identitas 

Kopma UNY merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa 

di bidang khusus yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Secara lengkap organisasi ini mempunyai nama: Koperasi 

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta   (Kopma UNY) yang 

berdiri sejak 2 Oktober 1982 dan bertempat di Gd. Business Centre 

Kopma UNY, Karangmalang, Sleman, DIY dan masuk ke dalam 

kategori Koperasi Konsumen. 

b. Visi dan Misi 

Organisasi ini mempunyai visi dan misi sebagai berikut ; 

Visi dari Kopma UNY yaitu sebagai koperasi yang berorientasi 

kepada anggota sebagai badan usaha yang mandiri dan tangguh 

sekaligus sebagai wahana pengembangan usaha dan pengkaderan 

kewirakoperasian. Sedangkan misi yang diusung yaitu menjadi 

sebuah badan usaha yang berbasis pada partisipasi aktif anggota 

sebagai strategi pengembangan Kopma UNY yang dinamis, 

kompetitif, dan mensejahterakan anggota guna mewujudkan kader-

kader yang handal, baik sebagai wirakoperasi maupun wirausaha 
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sehingga dapat membangun kehidupan masyarakat pada umumnya 

dan anggota pada khususnya (AD/ART Kopma UNY, 2012 : 2). 

c. Sejarah 

Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta lahir 

atas dasar ide dan prakarsa beberapa aktifis mahasiswa yang 

memandang perlu adanya suatu wadah peningkatan kesejahteraan 

mahasiswa. Oleh karena itu, kehadiran sebuah koperasi mahasiswa 

merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Pemikiran 

ini merupakan latar belakang turunnya Surat Keputusan Rektor 

(SKR) tentang panitia pendiri Kopma IKIP yang kemudian 

mengadakan rapat pendirian Kopma IKIP Yogyakarta pada tanggal 

30 September 1982. Personel panitia pendiri Kopma IKIP 

Yogyakarta yang dimaksud adalah: Ketua Panitia: Khusaeni 

(FPIPS), Sekretaris: Sa’dun Akbar (FPIPS), Anggota: Edy Susanto 

(FPTK), Suryanto (FPTK), Siwi Indarwati (FPMIPA), Muhammad 

Jaiz (FIP) (Buku Panduan Anggota Kopma UNY: 2012: 4) 

Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan. Rapat 

selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 1982 yang dihadiri oleh 76 

mahasiswa menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART), akte pendirian, struktur organisasi, formasi 

pengurus, dewan penasehat, badan pemeriksa sekaligus 

menetapkan 2 Oktober 1982 sebagai tanggal berdirinya Koperasi 

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (Kopma IKIP 
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Yogyakarta). Untuk memperkuat keberadaan Kopma, maka segera 

dimintakan badan hukum dan terbit pada tanggal 27 Oktober 1983 

dengan nomor 1281/BH/XI (Buku Panduan Anggota Kopma UNY: 

2012: 5) 

Pada tanggal 12 Mei 1983 diperoleh Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP) dan tanggal 13 Oktober 1983 Kopma IKIP 

resmi menjadi primer Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) 

dengan SK Nomor 051/F.5/X/1983. Pada bulan Oktober 1999 

Kopma IKIP Yogyakarta secara resmi berubah menjadi Kopma 

UNY. Pada bulan November 1999 disahkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah  Tangga yang baru dan tanda legalitas lainnya 

juga diubah pada bulan Februari 2000 mengingat masa berlaku 

legalitas tersebut sampai dengan akhir tahun 2000 (LPJ 

Kepengurusan Kopma UNY, 2012: 24)  

Pada tahun 2008, Kopma UNY berhasil melaksanakan 

relokasi divisi Mini Market, Garden Café, dan kantor Kopma 

UNY. Divisi Mini Market dan Kantor Kopma UNY terletak di 

Gedung Business Centre Kopma UNY. Sedangkan Garden Café 

terletak di depan Gedung Business Centre. Posisi ini bertahan 

sampai dengan saat ini. 

Saat ini Kopma UNY mempunyai anggota lebih dari 3000 

orang yang terdiri dari sebagian besar mahasiswa UNY dan yang 

lain adalah masyarakat secara umum. Jumlah karyawan yang ada 
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sekitar 50 orang yang terbagi kedalam 5 divisi usaha yang 

dimilikinya (Evaluasi dan Koordinasi Bulanan Kopma UNY, 

Februati 2013). 

d. Struktur Organisasi Kepengurusan  

 

 

Keterangan: 

Kabid  : Ketua Bidang 

Adminhum : Administrasi dan Humas 

PSDA  : Pengembangan Sumberdaya Angoota 

Asst  : Asisten (staff dari ketua bidang) 

Asst. PA : Asisten Pendidikan Anggota 

Asst. AK : Asisten Administrasi Anggota 

Asst. Zona : Asisten setiap sektor pekerjaan.  

JA  : Junior Asisten (staff dari asisten) 
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e. Struktur Organisasi Karyawan 

Keterangan : 

Personalia sebagai top manajemen yang langsung membawahi  

koordinator divisi. Koordinator divisi membawahi staf-staf dari 

berbagai bagian di dalam karyawan yang ada di divisi usaha 

Kopma UNY. 

f. Bidang dalam kepengurusan Kopma UNY 

1. Bidang Administrasi dan Humas: 

Sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana fungsi 

administrasi dan kerumahtanggaan organisasi Kopma UNY 

secara keseluruhan. 

2. Bidang Personalia : 

Sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana fungsi-fungsi 

manajemen personalia Kopma UNY secara keseluruhan divisi. 

3. Bidang Keuangan : 

Personalia 

Koordinator 

Divisi 

Staf 
Administrasi 

Staf 
Pengadaan 

Staf Pajang Staf Gudang Kasir 
Pembantu 

Umum 
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Sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana fungsi-fungsi 

manajemen keuangan, penanggung jawab penggalian dan 

penggunaan dana organisasi. 

4. Bidang Usaha : 

Sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana fungsi-fungsi 

manajemen usaha organisasi secara keseluruhan agar tercapai 

keberhasilan organisasi. 

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota : 

Sebagai kewenangan dan kebijakan terhadap hal yang berkaitan 

dengan pengembangan sumber daya anggota mulai dari 

anggota masuk sampai anggota keluar. 

g. Alur Pendidikan Anggota Kopma UNY 

 Alur pendidikan anggota yang dilakukan yaitu Orientasi 

Anggota, CBT (Coop Basic Training) atau Pendidikan Dasar 

perkoperasian, Dikmenkop (Pendidikan Menengah Perkoperasian 

Dikmenkop), Magang Kewirausahaan, dan Magang Manajemen 

h. Kegiatan Anggota 

 Ada banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma UNY, 

meliputi kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan hobi dan 

lainnya yang diwadahi dalam forum-forum keanggotaan dan 

komunitas Kopma UNY. 
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B. Kajian Teori 

1. Modal Sosial 

Hal terpenting dalam modal sosial adalah membangun suatu 

hubungan yang baik. Adanya hubungan yang baik mampu 

mengakibatkan terjadinya kerjasama yang saling memberikan manfaat 

(mutualisme). Beberapa ahli telah telah mengemukakan pendapatnya 

mengenai modal sosial, diantaranya adalah Pierre Bourdieu, James 

Coleman dan Robert Putnam. 

Bourdieu mendefinisikan modal sosial adalah jumlah 

sumberdaya aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu 

atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan 

timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak ter-

institusionalisasi-kan (Field, John, 2011: 23). James Coleman 

mendefinisikan sosial capital yaitu kemampuan masyarakat untuk 

bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam 

berbagai kelompok dan organisasi (Fukuyama, 2002: 12). Menurut 

Robert D. Putnam, definisi modal sosial adalah bagian dari kehidupan 

sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong 

partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai 

tujuan-tujuan bersama (Field, John, 2011: 51). 

Berdasarkan beberapa konsep menurut beberapa ahli diatas, 

modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama 

lain yang intim dan konsisten. Modal sosial mengacu pada jaringan-
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jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan yang berpotensi pada 

produktifitas, baik itu masyarakat maupun perusahaan (M. Z Lawang, 

2005: 34). 

Menurut Putnam (Field, John, 2011: 51), modal sosial bersifat 

menjembatani (inklusif) dan mengikat (ekslusif). Modal sosial yang 

mengikat cenderung memperkuat identitas eksklusif dan 

mengutamakan homogenitas. Sedangkan modal sosial inklusif 

menjembatani orang-orang yang melintas batas-batas sosial yang 

berbeda-beda. Modal sosial yang mengikat baik untuk mendasari 

resiprositas spesifik dan menggerakan solidaritas yang berperan 

sebagai perekat kuat dalam meningkatkan loyalitas yang tinggi dalam 

kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian modal sosial, dapat 

dilakukan generalisasi dan simplifikasi tentang elemen-elemen utama 

dari modal sosial. Simpulan sederhana dan umum yang dapat diajukan 

tentang elemen utama modal sosial merujuk pada norma, kepercayaan 

dan jaringan. Ketiga elemen tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan 

yang mampu mengakomodasi kepentingan individu yang melakukan 

kerjasama maupun kelompok secara kolektif. 

Secara nyata dalam keseharian, apabila dicermati secara 

mendalam, semua perilaku aktivitas sosial-ekonomi warga masyarakat 

lokal melekat dalam jaringan hubungan sosialnya. Modal sosial dan 
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kepercayaan (trust) dapat membuat dan memungkinkan transaksi-

transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan 

kemungkinan bagi pihak-pihak terkait untuk bisa mengakses lebih 

banyak informasi, memungkinkan mereka untuk saling 

mengkoordinasikan kegiatan untuk kepentingan bersama, dan dapat 

mengurangi atau bahkan menghilangkan opportunistic behavior 

melalui transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam rentang 

waktu yang panjang. 

Secara inheren modal sosial mengandung sosial sence. Hampir 

semua bentuk modal sosial terbentuk dan tumbuh melalui gabungan 

atau kombinasi tindakan dari beberapa orang. Keputusan masing-

masing pemain atau pelaku memiliki konsekuensi kepada semua 

anggota kelompok atau grup. Sehingga hal tersebut mencerminkan 

atribut dari struktur sosial. 

Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan roh modal 

sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling 

memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya 

mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang 

mendukungnya.  Unsur lain yang memegang peranan penting adalah 

kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam 

mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun 

dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial 

yang sebenarnya. 
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Oleh karena itu, menurut Hasbullah (2006), dimensi inti telah 

dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat 

untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan 

bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola inter-relasi 

yang timbal-balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas 

kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial 

yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut menjadi maksimal jika 

didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas 

prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling 

memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya 

mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang 

mendukungnya. 

Dalam hal ini menurut Putnam (Field, John, 2011: 49) modal 

sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, 

norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat 

dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Modal sosial 

yang dimiliki oleh Kopma UNY tadi dapat dijelaskan secara jelas 

melalui tiga aspek yaitu jaringan sosial, norma-norma, dan 

kepercayaan.  

a. Kepercayaan (Trust) 

Fukuyama dalam (Jousairi Hasbullah, 2006: 11) 

menyatakan bahwa trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah 

suatau bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-
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hubungan sosialnya yag didasari oleh perasaan yakin bahwa yang 

lain akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan dan 

akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling 

mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan 

diri dan kelompoknya. Fukuyama (Fukuyama, 2002: 36) 

mengatakan unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah 

kepercayaan (trust). Kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif 

seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi-

bagi antara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan 

dengan yang lainnya dari masyarakat atau dengan lainnya dalam 

masyarakat yang sama (Fukuyama, 2002: 24). 

Kepercayaan merupakan sebuah harapan yang tumbuh di 

dalam masyarakat, organisasi dan perusahaan yang ditujukan 

dengan perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-

norma yang dianut secara bersama demi kepentingan anggota 

didalamnya (Fukuyama, 2002: 36). Kepercayaan adalah efek 

samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang 

kooperatif yang memunculkan social capital (Fukuyama, 2002: 

72). 

Berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling 

mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama 

dalam konteks membangun kemajuan bersama. Francois dalam 
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(Jousairi Hasbullah, 2006: 12) memandang trust sebagai komponen 

ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada 

masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal sosial.  

Qinanhong Fu dalam (Jousairi Hasbullah, 2006: 12) 

menyatakan bahwa para sosiolog membagi tiga tingkatan trust 

yaitu pada tingkatan individual, tingkatan relasi sosial dan pada 

tigkatan sistem sosial. Pada tingkatan individual, trust merupakan 

kekayaan individu, merupakan variabel personal dan sekaligus 

sebagai karakteristik individu. Pada tingkatan hubungan sosial, 

trust merupakan atribut kolektif untuk bisa mencapai tujuan-tujuan 

kelompok. Suatu mekanisme sosial yang menyatu dalam relasi 

sosial. Sedangkan dalam tingkatan sistem sosial, trust merupakan 

nilai publik yang perkembanganya difasilitasi oleh sistem sosial 

yang ada. 

Bagi Kopma UNY kepercayaan merupakan salah satu 

aspek yang harus dibangun karena ini menyangkut internal 

organisasi serta cara menarik mahasiswa dan masyarakat dan 

mempertahankannya. Kepercayaan yang timbul dalam intern 

Kopma UNY dimulai dari perilaku yang teratur, jujur dan 

kooperatif, berdasarkan norma-norma umum bersama. 

Kepercayaan mampu menjadi alat perekat bagi langgengnya 

kerjasama dalam Kopma UNY. Adanya kepercayaan diantara 

orang-orang didalamnya akan bisa bekerjasama lebih efektif. 
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Kepercayaan diibaratkan sebagai suatu pelumas yang membuat 

jalannya kelompok atau organisasi dan perusahaan menjadi lebih 

efisien (Fukuyama, 2002: 22).  

Aspek kepercayaan di Kopma UNY dapat tercermin pula 

dari kinerja semua elemen mulai dari pendidikan yang baik, 

kegiatan sosial masyarakat yang rutin dan berkelanjutan, produk 

yang berkualitas sampai pelayanan yang baik. Hal ini 

mengakibatkan organisasi ini tetap bisa berjalan dengan baik 

meskipun berada dalam persaingan dengan badan usaha lainnya 

yang ada di sekitar kampus. 

b. Jejaring (Networks) 

Menurut Agusyanto (2007: 13), jaringan sosial merupakan 

suatu jaringan dimana terdiri dari ikatan-ikatan yang 

menghubungkan. Menurut Van Zanden dan Ruddy Agusyanto 

(Agusyanto, 2007: 14), hubungan sosial yang terjadi atau saling 

keterhubungan antar individu merupakan interaksi sosial yang 

berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang akhirnya 

diantara mereka terkait satusama lain dengan atau tanpa 

seperangkat harapan yang relatif stabil. Berdasarkan hal tersebut, 

hubungan sosial dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah 

merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara 

satu orang dengan orang lain dimana melalui jalur atau saluran 
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tersebut bisa dialirkan sesuatu, misalnya barang, jasa, atau 

informasi. 

Dalam konsep jaringan sosial, Granoveter membedakan 

antara ikatan kuat dan ikatan lemah (Ritzer dan Goodman, 2007: 

383-384). Ikatan kuat misalnya hubungan seseorang dengan teman 

karibnya, ikatan lemah misalnya hubungan antara seseorang 

dengan kenalannya. Ikatan lemah bisa menjadi sangat penting, 

seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi 

dalam sebuah kelompok yang ikatanya sangat kuat dan akan 

kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain 

ataupun masyarakat luas. Pada tingkatan antar individu, jaringan 

sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang khas 

diantara sejumlah orang dengan sifat tambahan, yang ciri-ciri dari 

hubungan ini sebagai keseluruhan, yang digunakan untuk 

menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu-individu 

yang terlibat (Damsar, 1997: 43-44). 

Dalam mempertahankan eksistensinya, Kopma UNY harus 

mampu memperluas jaringan sosialnya. Jaringan sosial yang kuat 

antara sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan dalam 

menjaga sinergi dan kekompakkan. Adanya jaringan-jaringan 

hubungan sosial antar individu dalam modal sosial memberikan 

manfaat dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama, 

karena mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan 
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yang bersifat timbal balik. Jaringan sosial dalam bentuk ekspansi 

wilayah operasi-pun turut menentukan. Daerah operasi tersebut 

akan menopang peluang untuk menambah kesempatan menjaring 

pasar yang lebih besar. Belum lagi apabila pergerakan dari Kopma 

UNY ditopang dengan jumlah anggota yang banyak dan memiliki 

hubungan sosial yang kuat tentu akan memperkuat dan 

memperlebar daerah operasi yang luas. Jaringan sosial yang kuat 

antara sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan dalam 

menjaga sinergi dan kekompakkan. Adanya jaringan-jaringan 

hubungan sosial antar individu dalam modal sosial memberikan 

manfaat dalam konteks pengelolaan kegiatan pendidikan dan 

pengelolaan usaha, karena hal itu mempermudah koordinasi dan 

kerjasama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik. 

c. Norma (Norms) 

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono, 1990: 220), norma-

norma terbentuk secara tidak sengaja tetapi lama-kelamaan norma 

tersebut dibuat secara sadar. Dia membagi norma menjadi empat 

yaitu; cara, kebisaaan, tata kelakuan dan adat istiadat. Sosiolog 

pada umumnya jauh lebih baik dalam menggambarkan norma-

norma sosial daipada dengan menjelaskan alasan norma-norma 

sosial itu muncul dengan cara demikian (Fukuyama, 2002: 241-

243). Norma bisaanya terbangun dan tumbuh untuk memperkuat 

masyarakat dan anggota-anggotanya itu sendiri. Dalam hal ini 
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adalah bagaimana norma sosial dapat terbangun dalam 

perekonomian dan kemudian norma ini menjadi sebuah modal 

sosial yang secara tidak disadari ada.  

Norma, seperti halnya nilai yaitu senantiasa memiliki 

implikasi yang ambivalen. Disisi lain norma cenderung tidak 

merangsang munculnya ide-ide baru, karena semua bentuk 

hubungan lebih mengutamakan bentuk kulit luar yaitu suatu lebel 

ketimbang pada dimensi subtansi isinya.  

Norma merupakan salah satu elemen penting dalam modal 

sosial selain dari kepercayaan dan jaringan sosial. Norma adalah 

seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan 

sosialnya. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, 

harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan 

bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber 

dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti 

halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan 

berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan 

diterapkan untuk meningkatkan iklim kerja-sama. 

Norma yang ada dalam Kopma UNY tentu akan mampu 

menjaga stabilitas dari cara kerja sampai kondisi internal 

organisasi. Bagi para anggota Kopma UNY norma merupakan 

refleksi dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan 

dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama. Karena 
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norma akan tumbuh dan memperkuat internal dari Kopma UNY 

sendiri. Bagi Kopma UNY yang berbentuk koperasi, hak dan 

kewajiban anggota akan tertuang dalam aturan dan akan mampu 

menjaga kelangsungan kerja dari tiap-tiap anggota dalam Kopma 

UNY.  

Ketiga komponen di atas yakni jaringan, kepercayaan dan 

norma dalam Kopma UNY untuk mendukung kelancaran kinerja 

maupun hasil yang didapat. Ketiganya sangat berkaitan erat, 

jaringan ada namun jika tanpa kepercayaan maka akan sia-sia 

karena suatu usaha tanpa dilandasi rasa percaya tidak akan berjalan 

lancar. Jaringan dan kepercayaan ada, namun tidak diikuti dengan 

norma yang jelas juga tidak akan berjalan lancar karena tidak 

adanya kejelasan dalam hubungan kerjasama, karena tidak ada 

norma yang jelas. Jadi, modal sosial memang layak ada dalam 

Kopma UNY disamping modal ekonomi dan modal-modal yang 

lainnya. 
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C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah; 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Fitriawati dari jurusan Pendidikan 

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2010. 

Judul penelitian yang dibuat oleh Eni Fitriawati adalah Modal Sosial 

Dalam Strategi Industri Kecil (Studi Industri Kecil Slondok di Desa 

Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang). Perbedan 

penelitian “Modal Sosial Dalam Strategi Industri Kecil (Studi Industri 

Kecil Slondok di Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten 

Magelang)” dengan penelitian yang dilakukan oleh saya terletak pada 

objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Eni Fitriawati 

adalah industri kecil Slondok di Desa Sumurarum, Kecamatan 

Grabag, Kabupaten Magelang.  Sedangkan yang menjadi bahasan 

dalam objek penelitian saya adalah Kopma UNY.  

Perbedaan lainnya adalah jika yang diteliti oleh Eni Fitriawati 

mengenai modal sosial industri kecil Slondok yang berperan penting 

dalam mebangun industri menjadi besar. Kepercayaan memegang 

peranan penting dalam proses produksi, norma atau aturan 

mempunyai peranan penting dalam pembentukan harga bahan baku 

dan harga slodok tawar serta dalam kesepakatan kerja. Jaringan 

mempunyai peranan penting dalam jalinan usaha untuk pemasaran 

hasil industri slondok. Modal sosial mempuyai perananan sebagai 

strategi dalam pengembangan indsutri slondok khususnya bagi 
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pengajin. Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang peran modal 

sosial Kopma UNY yang mampu membangun Kopma menjadi salah 

satu UKM yang besar baik secara organisasi maupun usaha. Hal 

tersebut membuat daya tarik tersendiri bagi mahasiswa serta mampu 

membangun hubungan baik dengan masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dian Kurniawan dari 

Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Yogyakarta 2011. Penelitian yang dibuat oleh Dian ini berjudul Modal 

Sosial Dalam Indutri Kreatif (Studi di PT.Aseli Dagadu Djogja). 

Perbedaan penelitian penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh saya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini berobjek pada 

PT. Aseli Dagadu Djogja sedangkan penelitian saya berobjek pada 

Kopma UNY. Perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa modal sosial yang merupakan jaringan 

kepercayaan dan norma didalam PT. Aseli Dagadu Djogja memiliki 

peranan penting dalam berbagai aspek diantaranya bidang 

ketenagakerjaan, bidang produksi dan pemasaran sehingga industri 

kreatif ini tetap berinovasi dan berproduksi. Kepercayaan membantu 

meningkatkaan efisiensi dan efektifitas kerja, meningkatkan kreatifitas 

karyawan, dan mempercepat produksi. Jaringan yang luas berperan 

sebagai sumber informasi bagi perusahaan, membantu dalam 

pencarian tenaga kerja, supplier, mitra pemasaran, dan membantu 

melebarkan sayap industri kreatif perusahaan. Norma brperan 
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membatasi perilaku karyawan, menciptakan suasana kerja yang 

nyaman, mempererat hubungan kekeluargaan antara karyawan, 

mengurangi resiko kerugian akibat cacat produksi, dan kaitanya 

dengan produksi, norma membatasi desain sehingga tidak 

menimbulkan pro dan kontra masyarakat terhadap produk-produk PT. 

Aseli Dagadu Djogdja, sedangkan penelitian yang saya lakukan 

mengkaji tentang peran modal sosial Kopma UNY yang mampu 

membangun Kopma menjadi salah satu UKM yang besar baik secara 

organisasi maupun usaha. Hal tersebut membuat daya tarik tersendiri 

bagi mahasiswa serta mampu membangun hubungan baik dengan 

masyarakat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kharis dari Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi 2012 Universitas Negeri 

Yogyakarta. Penelitian yang dibuat oeh Kharis ini berjudul Evaluasi 

Penerapan Prinsip Koperasi di Koperasi Mahasiswa Universitas 

Negeri Yogakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh saya yaitu terletak pada bidang kajianya. Penelitian 

yang diakukan oeh Kharis mengkaji tentang Implementasi penerapan 

prinsip-prinsip koperasi oleh anggota sedangkan penelitian yang saya 

lakukan mengkaji tentang modal sosial dari Koma UNY.  Kesamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada 

obyek yang di kaji yaitu Kopma UNY. 
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Beberapa penelitian relevan diatas dapat digunakan oleh 

peneliti sebagai bahan pembanding dalam melakukan penelitian ini. 

Penelitian ini mengambil fokus pada kehidupan masyarakat dimana 

peran modal sosial sebagai strategi dalam pengembangan organisasi 

baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa dan juga sebagai badan usaha 

perkoperasian didalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat 

bagaimana peran modal sosial dari Koperasi Mahasiswa ini didalam 

menjalin hubungan mutualisme bersama dengan masyarakat. 

D. Kerangka Pikir 

Koperasi merupakan sebuah badan usaha milik bersama yang 

pengelolaannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Konsep ini sesuai 

dengan jatidiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam dasar-dasar negara. 

Namun demikian keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang 

diunggulkan belum mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

umum yang lain. Menyadari hal ini tentu tidak mudah untuk bisa 

membangun dan mengembangkan badan usaha perkoperasian di era 

kapitalistik ini. 

Kopma UNY sebagai salah satu badan usaha perkoperasian 

berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam 

cara. Besarnya persaingan yang ada di era kapitalistik global saat ini tentu 

tidak mudah untuk dilewati. Adanya modal sosial yang dimiliki oleh 

Kopma UNY mampu menjadikan kekuatan bagi organisasi ini untuk terus 

bisa tumbuh dan berkembang. 
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Adanya norma, jaringan, kepercayaan dan inovasi dalam organisasi 

ini merupakan bentuk modal sosial yang dimiliki oleh Kopma UNY. 

Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan organisasi 

atau masyarakat untuk secara terus menerus proaktif dalam 

mempertahankan nilai dan membentuk jaringan kerjasama yang sehat. 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir Modal Sosial Kopma UNY 


