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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam setiap penelitian perlu adanya dasar atau acuan yang berupa teori-

teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya. Salah satu data 

pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas 

dalam penelitian ini dalam penelitian ini fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan adalah terkait dengan jaringan sosial. Oleh karena ini peneliti 

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal 

dan skripsi. 

Penelitian oleh Ressi Putra (2016) yang berjudul “Jaringan Sosial 

Paguyuban Warga Pacitan Kota Tanjungpinang” Mahasiswa Sosiologi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana jaringan sosial 

paguyuban warga Pacitan Kota Tanjungpinang. Dijelaskan bahwa Paguyuban 

warga Pacitan membantu warga pacitan dalam membentuk jaringan sosial dan 

budaya serta menjaga stabilitasnya demi perkembangan warga Pacitan di 

Tanjungpinang. 

Penelitian yang kedua adalah jurnal Sosiatri-sosiologi milik Nirfadhilah 

(2016) yang berjudul “Jaringan Sosial Dalam Penjualan Pedagang Makanan di 

Pasar Inpres Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang” dalam penelitian 

ini dijelaskan bahwa jaringan sosial mempengaruhi sukses dan tidaknya para 

pedagang. Jaringan sosial bagi para pedagang sangat berpengaruh dalam 
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meningkatkan jumlah pelanggan, mempermudah pedagang memperoleh bahan-

bahan mentah serta perilaku saling membantu antar pedagang untuk memperoleh 

dukungan dalam menjalankan usahanya. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Johan Jatu Wibawa 

Putra (2010) Mahasiswa Sosiologi Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi 

interaksi para pengusaha tempe yang bersifat kerjasama, kegotongroyongan, 

persahabatan dan kesamaan dengan individu lain dalam jaringan sosial.  

Hubungan sosial dan ekonomi berkaitan dengan kelangsungan usaha dalam 

meningkatkan hasil produksi serta memperluas jaringan pemasaran. 

Yang terakhir adalah Jurnal Paradigma milik Tri Hayyu Parasmo dan 

Diyah Utami (2017) yang berjudul “Jaringan Sosial Pedagang Barang Antik di 

Kota Surabaya” dalam penelitian ini menunjukkan adanya jaringan sosial dalam 

bisnis barang antik guna membangun hubungan sosial antara satu sama lain yang 

secara dinamis saling terjalin. Aspek modal sosial di dalam jaringan sosial 

memainkan peran penting yaitu kepercayaan dan resiprositas yang terjadi antara 

pedagang dengan pedagang, 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No

. 

Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Relevansi 

1 Ressi Putra, 

2016 

Skripsi, 

diambil dari 

http://jurnal.

umrah.ac.id 

Jaringan 

Sosial 

Paguyuban 

Warga 

Pacitan Kota 

Tanjungpina

ng 

Hasil dari 

penelitian ini 

salah satunya 

adalah 

Paguyuban 

warga pacitan 

membantu 

warga pacitan 

dalam 

membentuk 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Ressi Putra ini 

memiliki 

relevansi dengan 

penelitian ini 

dimana demi 

menjaga dan 

meningkatkan 

eksistensi 
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jaringan sosial 

dan budaya 

serta menjaga 

stabilitasnya 

demi 

perkembangan 

warga pacitan 

di Kota 

Tanjungpinang

. 

Kampung Wisata 

Jodipan perlu 

adanya bantuan 

dari berbagai 

pihak  seperti 

masyarakat, 

pemerintah 

maupun 

perusahaan yang 

berkaitan. 

2 Nirfadhilah, 

2016 

eJournal 

Sosiatri-

Sosiologi, 

Diambil dari 

http://ejourn

al.sos.fisip-

unmul.ac.id 

Jaringan 

Sosial Dalam 

Penjualan 

Pedagang di 

Pasar Inpres 

Kelurahan 

Baqa 

Kecamatan 

Samarinda 

Seberang 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa jaringan 

sosial 

mempengaruhi 

sukses dan 

tidaknya para 

pedagang. 

Jaringan sosial 

bagi para 

pedagang 

sangat 

berpengaruh 

dalam 

meningkatkan 

jumlah 

pelanggan, 

mempermudah 

pedagang 

memperoleh 

bahan-bahan 

mentah serta 

perilaku saling 

membantu 

antar pedagang 

untuk 

memperoleh 

dukungan 

dalam 

menjalankan 

usahanya. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Nirfadhilah ini 

memiliki relefansi 

dengan penelitian 

ini dimana 

jaringan sosial 

yang ada sangat 

berpengaruh 

dalam 

meningkatkan 

jumlah wisatawan 

yang berkunjung 

ke Kampung 

Wisata Jodipan.  

Perlu adanya 

perilaku saling 

membantu dari 

warga serta 

pihak-pihak yang 

terkait  untuk 

meningkatkan 

jumlah 

wisatawan. 

3 Johan Jatu 

Wibawa 

Putra,  2010 

Skripsi, 

Diambil dari 

https://digilib

Jaringan 

Sosial 

Pengusaha 

tempe 

Dalam 

Kelangsunga

Hasil analisis 

dalam 

penelitian ini 

adalah terjadi 

interaksi para 

pengusaha 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Johan Jatu 

Wibawa Putra ini 

memiliki 

relevansi dengan 
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.uns.ac.id n Usaha Di 

Debegan 

tempe yang 

bersifat 

kerjasama, 

kegotongroyon

gan, 

persahabatan 

dan kesamaan 

dengan 

individu lain 

dalam jaringan 

sosial.  

Hubungan 

sosial dan 

ekonomi 

berkaitan 

dengan 

kelangsungan 

usaha dalam 

meningkatkan 

hasil produksi 

serta 

memperluas 

jaringan 

pamasaran 

penelitian ini, 

dimana dalam 

penelitian ini juga 

menjabarkan 

tentang interaksi 

dari berbagai 

pihak yang 

terkait demi 

menjaga dan 

meningkatkan 

eksistensi 

destinasi wisata 

Kampung Wisata 

Jodipan Malang. 

4 Tri Hayyu 

Parasmo dan 

Diyah Utami, 

2017 

Jurnal 

Paradigma, 

Diambil dari 

jurnalmahasi

swa.unesa.ac.

id 

Jaringan 

Sosial 

Pedagang 

Barang 

Antik di 

Kota 

Surabaya 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

adanya 

jaringan sosial 

dalam bisnis 

barang antik 

guna 

membangun 

hubungan 

sosial antara 

satu sama lain 

yang secara 

dinamis saling 

terjalin. Aspek 

modal sosial di 

dalam jaringan 

sosial 

memainkan 

peran penting 

yaitu 

kepercayaan 

dan 

resiprositas 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Diyah Utami ini 

memiliki 

relevansi dengan 

penelitian ini. 

Dalam 

penelitiannya 

menggunakan 

aspek modal 

sosial di 

dalamnya seperti 

kepercayaan dan 

resiprositas, 

dimana dalam 

penelitian ini juga 

menggunakan 

aspek-aspek 

modal sosial 

dalam mengulas 

lebih dalam 

tentang jaringan 

sosial di 

Masyarakat 
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yang terjadi 

antara 

pedagang 

dengan 

pedagang, 

makelar 

dengan 

tengkulak, 

tengkulak 

dengan 

pengepul, dan 

pedagang 

dengan 

tengkulak 

ketika terjadi 

proses 

perburuan 

barang antik. 

Kampung Wisata 

Jodipan. 

 

2.2 Pariwisata 

Pendekatan sosiologis tentang pariwisata mencoba melihat hubungan 

antara kekuatan (potensi) pariwisata, yaitu orang, kelompok, organisasi/ badan 

usaha kepariwisataan dan masyarakat serta objek dan daya tarik wisata, 

organisasi, kelembagaan pemerintah juga mobilitas sosial yaitu kunjungan 

wisatawan ke daerah-daerah tujuan wisata. Analisis terhadap kekuatan, mutu dan 

karakteristik pelayanan wisata, organisasi, kelembagaan, interaksi sosial dari 

lembaga pelayanan, serta permasalahan memiliki hubungan dengan sistem 

pengembangan pariwisata. Kajian dan analisis sosiologis mengenai 

kepariwisataan dilakukan melalui kegiatan mendeskripsikan, menjelaskan, dan 

memahami hal-hal terkait fenomena, permasalahan maupun perkembangan 

bidang kepariwisataan. 

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata “wisata”. Dalam kepustakaan 

tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU 



25 
 

No.10 tahun 2009, tentang kepariwisataan; Konstruksi pengertian tentang wisata 

diberikan batasan sebagai : kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Sunaryo 2013: 1) konsep dan definisi 

tentang pariwisata, wisatawan serta klasifikasinya perlu ditetapkan karena sifatnya 

yang dinamis. 

E. Guyer-Freuler dalam Pendit (1999:38) menjelaskan pengertian pariwisata 

merupakan fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian 

yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya 

bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai 

hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta 

penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. 

Gulden dalam Yoeti (1996 :108) Kepariwisataan adalah suatu seni dari lalu 

lintas orang, dimana manusia-manusia berdiam di suatu tempat asing untuk 

maksud tertentu, tetapi dengan kediamannya tersebut tidak boleh dimaksudkan 

akan tinggal menetap untuk melakukan pekerjaan selama –lamanya atau 

meskipun sementara waktu, sifatnya masih berhubungan dengan pekerjaan 

Salah Wahab dalam Yoeti (1996: 106) Pariwisata ialah suatu aktifitas 

manusia yang dilakukan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu 

negara itu sendiri di luar negeri untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan 

yang beraneka ragam dan berbeda - beda dengan apa yang dialaminya di mana ia 

memperoleh pekerjaan tetap. 
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Berdasarkan Smith, & Stephen L.S. (1998), wisatawan dalam 

kepariwisataan dapat digolongkan kedalam 5 bagian yaitu : 

1. Domestik Tourism adalah pariwisata yang ditimbulkan oleh orang yang 

bertempat tinggal disuatu Negara yang mempunyai tempat di dalam Negara 

yang bersangkutan 

2. Inbound Tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan orang – orang yang 

bukan penduduk di suatu Negara 

3. Outbound tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan penduduk suatu 

negara ke negara lain 

4. Internal tourism adalah merupakan kombinasi antara domestik dan outbound 

tourism 

5. Internasional tourism adalah merupakan kombinasi inbound dan outbound 

tourism. Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi wisatawan Internasional 

(mancanegara) adalah yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya, 

dan wisatawan didalam negerinya. 

 

Menurut Ismayati (2010: 2-3) terdapat tiga elemen utama yang menjadikan 

kegiatan tersebut bisa terjadi yaitu: 

1. Wisatawan 

Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman 

manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di 

dalam kehidupan. 

2. Elemen Geografi 

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut ini 
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a. Daerah Asal Wisatawan (DAW)  

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika ia melakukan 

aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar 

lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang 

berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek 

dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat 

menuju daerah tujuan. 

b. Daerah Transit (DT) 

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh 

wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun 

penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, 

bukan di daerah tujuan. 

3. Industri Pariwisata 

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri 

yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang 

merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di 

ketiga area geografi tersebut. 

 

Secara lebih luas di dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

juga dijelaskan mengenai pengertian kepariwisataan, yang diberikan batasan 

pengertian atau definisi sebagai berikut: keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata atau bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai 

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. (Sunaryo, 2013: 2) 
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2.3 Jaringan Sosial 

Pada era modernisasi saat ini dinamika hubungan (jaringan) masyarakat 

semakin kompleks, dari dimensi hubungan budaya, sosial, ekonomi agama dan 

politik merupakan sebuah realitas sosial. Arus perubahan sosial masyarakat pada 

kehidupan modernisasi sekarang yang sangat beragam cara untuk melakukan 

“hubungan” sosial dalam kehidupan sosial ini. Mulai dengan dari membentuk 

jaringan, ber-interaksi, ber-adaptasi, dan jaringan sosial ini merupakan salah satu 

mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau 

individu dengan kelompok yang sangat tren masa sekarang.  

Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana „ikatan‟ yang 

menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan 

sosial. (Agusyanto, 2007: 13) Istilah jaringan sosial yang sudah mulai trend 

digunakan di masyarakat, tidak hanya dalam media sosial (cetak atau elektronik) 

tetapi dalam hal melakukan hubungan (jaringan) dengan masyarakat secara 

langsung maupun tidak langsung. Jaringan sosial digunakan sebagai salah satu 

strategi untuk berkehidupan sosial di masyarkat, lembaga, kelompok dan 

sebagainya. Untuk pertama kalinya, konsep jaingan sosial diperkenalkan oleh 

Barnes (1945) ketika ia meneliti masyarakat nelayan di Bremnes, Norwegia. 

(Kusnadi, 2000: 12) 

Jaringan sosial terbentuk juga karena adanya rasa saling tahu, saling 

menginformasikan, saling mengingatkan,dan saling membantu dalam 

melaksanakan atau mengatasi sesuatu. Masyarakat sebenarnya itu sendiri 
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membutuhkan yang namanya hubungan (jaringan) dalam kehidupan sehari-

harinya untuk kepentingan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.  

Pada dasarnya juga kapital sosial terdiri dari tiga dimensi utama yakni; 

kepercayaan (trust), norma, dan jaringan (network). Dimana sifat dari kapitas 

sosial itu sendiri bersifat mengikat (bonding), menyambung (bridging) dan yang 

bersifat mengait (linking). 

Bott dan Barnes menunjukkan bahwa jaringan-jaringan sosial dapat 

digunakan untuk menginterpretasikan prilaku dalam berbagai variasi situasi sosial 

yang luas dan tidak terbatas hanya pada studi peran-peran corjugal (Bott: 

1957;Barnes;1969, dalam agusyanto, 2007: 28). Menurut Barnes (Agusyanto, 

2007: 34) jaringan dibedakan atas jaringan total digunakan untuk menyebut 

jaringan sosial yang kompleks, dan jaringan partial untuk menyebut jaringan yang 

hanya berisi satu jenis hubungan sosial. Lain hal lagi bila jaringan sosial ditinjau 

dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan. Dari sisi ini 

jaringan sosial dapat di bedakan dalam tiga jenis yaitu : 

1. Jaringan interest(kepentingan), terbentuk dari hubungan-hubungan sosial yang 

bermuatan kepentingan.  Jaringan kepentingan terbentuk atas dasar hubungan-

hubungan sosial yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus yang 

ingin di capai oleh para pelaku.Bila tujuan-tujuan tersebut sifatnya spesifik 

dan kongkret seperti memproleh barang, pelayanan, pekerjaan dan sejenisnya 

setelah tujuan-tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan-hubungan tersebut 

tidak berkelanjutan.Bila tujuan-tujuan dari hubungan-hubungan sosial yang 

terwujud spesifik dan konkret seperti ini, struktur sosial yang lahir dari 

jaringan sosial tipe ini juga sebentar dan berubah-ubah.  
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2. Jaringan sentiment(jaringan emosi) hubungan-hubungan sosial yang 

bermuatan emosi.  Jaringan emosi terbentuk atas hubungan-hubungan sosial, 

dimana hubungan sosial itu sendiri menjadi tujuan tindakan sosial misalnya 

dalam pertemanan, percintaan atau hubungan kerabat, dan sejenisnya.Struktur 

sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan emosi ini cenderung lebih 

mantap dan permanen.  

3.  Jaringan power, hubungan-hubungan sosial yang membentuk jaringan 

bermuatan power. Power disini merupakan suatu kemampuan seseorang atau 

unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan orang atau 

unit sosial lainnya melalui pengendalian (Adams: 1977 dalam Agusyanto, 

2007).  

 

2.4 Eksistensi 

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu excitence; dari bahasa latin existere yang berarti 

muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar 

dansistere yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara 

terminologi,yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas 

(ada), danketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan 

bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu 

(apa sebenarnya sesuatu itu dengan kodrat inherennya). (Bagus, 2005: 183)  

Sedangkan menurut Abidin  (2007:16) eksistensi adalah :  

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau 

mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, 

yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak 
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bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami 

perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan 

dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. 

Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, 

eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara 

berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi 

(ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. 

Bendabenda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang 

satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. 

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia 

berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam 

filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan 

manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi 

“bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukan bahwa manusia sadar akan 

keberadaanya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaanya berada di 

dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti 

akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar 

akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah 

objek. (Tafsir, 2006: 218-219) 

 

2.5 Landasan Teori 

     2.5.1 Teori Jaringan 

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma jaringan 

sosial. Para analisis jaringan (Mizruchi, 2005; Harrison White, 1992; 

Wasserman dan Faust, 1994; Wellman dan Berkowitz, 1988/1997) berupaya 
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membedakan pendekatan mereka dari pendekatan sosiologi yang disebut 

Ronal Burt “atomistis” atau “normatif” 

Menurut pandangan pakar teori jaringan, pendekatan normatif 

memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi dan 

menanamkan (internalization) norma dan nilai ke dalam diri aktor. Menurut 

pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara bersama adalah 

sekumpulan gagasan bersama. (Ritzer, 2014: 357) 

Salah satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada 

struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja 

individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. 

Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di tingkat 

yang lebih mikroskopik. Granovetter melukiskan hubungan di tingkat mikro 

itu seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan pribadi konkret dan 

dalam struktur (jaringan) hubungan itu. (Ritzer, 2014: 358) 

Menurut Wellman dalam Ritzer (2014: 358) Satu aspek penting analisis 

jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiologi dari studi tentang 

kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan 

di kalangan antar aktor-aktor yang “tak terikat secara kuat dan tak 

sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok”. Teori jaringan bersandar 

pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsipnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pertama, ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar 

maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang 
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berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang makin 

besar atau makin kecil. 

b. Kedua, ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur 

jaringan lebih luas 

c. Ketiga, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan 

non-acak. 

d. Keempat, adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan 

silang antara kelompok jaringan maupun antara individu 

e. Kelima, ada ikatan simetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem 

jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan 

terdistribusikan secara tak merata 

f. Terakhir, distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas 

menimbulkan baik itu kerja sama maupun kompetisi. 

     2.5.2 Teori Pertukaran Jaringan 

Markovsky mengombinasikan teori pertukaran sosial dengan teori 

jaringan. Kombinasi itu diasumsikan menyempurnakan kelebihan kedua teori  

sambil memperbaiki kekurangannya. Teori pertukaran jaringan 

mengombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Secara 

sederhana  dapat dikatakan bahwa  teori jaringan mempunyai model struktur 

yang kuat (jaringan relasi), tetapi mempunyai model yang lemah mengenai 

unsur relasi, sementara teori pertukaran mempunyai model relasi antar-aktor 

yang kuat (pertukaran) tetapi memiliki model struktur sosial yang lemah. 

Model teori pertukaran sosial dari pertukaran aktor untuk memperbesar 

keuntungan akan melengkapi isi yang kurang dipunyai analisis jaringan, dan 
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analisi jaringan  akan menyediakan model struktur sosial dengan variabel 

independen yang kurang dimiliki oleh teori pertukaran (Ritzer, 2014: 362). 

Ide fundamental di balik teori pertukaran jaringan adalah bahwa setiap 

pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih 

besar. Sebagaimana teori pertukaran sosial, teori pertukaran jaringan 

terutama menitikberatkan pada isu kekuasaan. Premis dasarnya adalah bahwa 

semakin besar peluang aktor untuk melakukan pertukaran, semakin besar 

kekuasaan si aktor. Diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran ini secara 

langsung berkaitan dengan struktur jaringan. Sebagai akibat dariposisi 

mereka di dalam jaringan, aktor akan bervariasi dalam peluang mereka untuk 

bertukar keuntungan dan karenanya akan bervariasi dalam kemampuannya 

untuk mengontrol atau mengakumulasi profit (Ritzer, 2014: 362)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


