
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika kita bahagia, orang-orang di sekitar kita juga menjadi bahagia. Kebahagiaan
seseorang menyebar ke keluarga, teman, dan rekan-rekan kerja orang tersebut.
Inilah klaim dari salah satu studi Christakis dan Fowler (2007) [1]. Studi mereka
menunjukkan bahwa orang yang bahagia dan tidak bahagia terlihat dalam suatu
jaringan, dan hubungan ini terlihat hingga tiga tingkat pemisahan (three degrees
of separation). Dari hal ini, mereka menyimpulkan bahwa kebahagiaan seseorang
tergantung dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang tersebut. Efek
penularan ini tidak terbatas pada kebahagiaan saja, melainkan dapat dilihat juga
pada tingkat obesitas, perilaku mabuk-mabukan, dan perilaku merokok.

Walaupun banyak memicu pemikiran-pemikiran, studi ini juga mendapat banyak
kritik tentang pemisahan antara pengaruh sosial (efek penularan yang telah dibahas
pada paragraf sebelumnya) dan homofili (homophily). Homofili adalah suatu
tendensi atau kecenderungan bagi seseorang untuk bergaul atau berikatan dengan
suatu grup atau individu lain yang memiliki kemiripan dengan dirinya sendiri.
Analisis dari para ahli menunjukkan adanya kemungkinan bahwa homofili ada atau
setidaknya ambil bagian dari penyebab terjadinya fenomena ini di dalam suatu
jaringan sosial. Thomas, salah satu ahli yang mengkritik Christakis, berkomentar
bahwa walaupun memang benar tekanan sosial dapat menjadi kekuatan positif
(atau negatif) dalam mengubah perilaku seseorang, masih dibutuhkan data dengan
skala yang jauh lebih halus dan jaringan sosial yang jauh lebih detail agar dapat
dibuat kesimpulan yang pasti tentang proses ini [2]. Argumen Thomas diperkuat
lebih jauh dengan studi yang dia terbitkan sendiri di mana dia menunjukkan bahwa
efek penularan sosial dan homofili tidak dapat dibedakan di dalam suatu studi
pengamatan jaringan sosial. Thomas juga menyimpulkan di dalam studinya bahwa
efek penularan tidak dapat diidentifikasi dan bahkan keberadaan efek penularan
tidak dapat dibedakan dengan efek kausal dari homofili melalui pengamatan.

Semenjak itu, banyak studi mengenai pengaruh sosial dan homofili diterbitkan.
Kebanyakan dari studi ini mencoba untuk mencari cara mendeteksi pengaruh sosial
dan homofili di dalam suatu jaringan sosial. Studi-studi ini kebanyakan memiliki
kesimpulan yang sama, yaitu bahwa data yang ada masih kurang dan masih
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dibutuhkannya usaha lebih dari komunitas peneliti [2, 3]. Memisahkan pengaruh
sosial dan homofili telah menjadi penelitian yang menantang di masa sekarang ini
dan setiap studi mengenainya berkontribusi dalam mencari solusinya. Studi-studi
ini patut diperhatikan karena pengaruh sosial memiliki berbagai bentuk dan dapat
dilihat pada konformitas, sosialisasi, tekanan sosial, kepatuhan, kepemimpinan,
persuasi, penjualan, dan pemasaran.

1.2 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah melakukan observasi terhadap struktur jaringan
sosial dengan menggunakan data yang diambil dari survei. Kemudian akan
dilakukan identifikasi hotspot pada model jaringan yang telah dibuat ini. Hotspot
yang telah teridentifikasi akan digunakan sebagai variabel untuk memeriksa efek
penularan yang ada di dalam model jaringan. Hasil dari pemeriksaan efek penularan
ini kemudian akan digunakan untuk membuktikan kebenaran teori Christakis
mengenai efek penularan di dalam jaringan sosial.

1.3 Ulasan Literatur

Christakis dan Fowler (2007) melakukan studi di Framingham Heart di mana
4,793 individu terlibat sebagai partisipan studi dari 1983 sampai 2003 [1]. Tujuan
dari studi ini adalah untuk mengevaluasi apakah kebahagiaan dapat menyebar
dari orang ke orang dan apakah kebahagiaan dapat tumbuh dari dalam jaringan
sosial. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dari para partisipan
membentuk gugus (clustering) kelompok orang-orang yang bahagia dan yang tidak
bahagia hingga tiga tingkat pemisahan. Orang-orang yang dikelilingi oleh banyak
orang yang bahagia dan orang-orang yang berada dekat dengan hotspot di jaringan
memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bahagia di masa ke depannya.
Model statistik memanjang (longitudinal statistical model) menunjukkan bahwa
gugusan kelompok orang-orang bahagia terbentuk karena adanya penyebaran
kebahagiaan dan bukan hanya karena tendensi orang-orang untuk berteman dengan
individu yang mirip dengannya, atau dengan kata lain, efek homofili. Christakis
dan Fowler menyimpulkan bahwa kebahagiaan orang-orang tergantung dari
kebahagiaan orang-orang yang berasosiasi dengannya. Hal ini memberikan alasan
lebih bagi masyarakat untuk melihat kebahagiaan sebagai fenomena kolektif seperti
kesehatan.
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Studi mereka yang lain mengatakan bahwa obesitas juga dapat menyebar di dalam
suatu jaringan sosial dalam pola yang dapat diukur dan dilihat tergantung dari ikatan
sosialnya [4]. Terlebih lagi, studi menunjukkan bahwa jarak sosial lebih penting
daripada jarak geografis antar jaringan. Walaupun orang-orang yang terhubung
mungkin bersama-sama terekspos faktor lingkungan, pengalaman kejadian, atau
memiliki fitur (misal: gen) yang sama yang menyebabkan mereka untuk menaikkan
atau menurunkan berat badan; observasi mereka menunjukkan pentingnya peran
proses penyebaran obesitas dari orang ke orang. Penemuan bahwa kenaikan berat
badan dari tetangga suatu simpul tidak mempengaruhi kemungkinan kenaikan berat
badan simpul tersebut membantu mengesampingkan eksposur faktor lingkungan
yang sama sebagai penjelasan dari observasi ini. Model mereka juga mengontrol
berat badan awal dari simpul; hal ini membantu mereka memperhitungkan faktor
lain yang stabil seiring berjalannya waktu (contoh: pengalaman masa kecil).
Ditambah lagi, berat awal teman atau saudara dari simpul menjadi kontrol di
dalam model mereka untuk memperhitungkan kemungkinan adanya tendensi bagi
orang-orang yang obesitas untuk saling menjalin hubungan. Terakhir, penemuan
mengenai sifat dari efek persahabatan sangatlah penting berkaitan dengan induksi
obesitas interpersonal karena hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang
yang saling berteman tidak secara bersamaan menjadi gemuk sebagai hasil dari
eksposur faktor sementara yang bersamaan. Jika orang-orang yang saling berteman
ini benar-benar menjadi gemuk dalam waktu yang bersamaan, eksposur yang
terjadi tentunya memiliki pengaruh yang sama besar tidak tergantung dari arah
persahabatan. Observasi ini juga menunjukkan secara spesifik sifat sosial dari
hubungan ini, karena asimetri mungkin muncul di dalam proses karena seseorang
yang dianggap teman oleh orang lain meningkatkan kepercayaan diri orang tersebut.

Aral et al. (2009) mengatakan di studinya bahwa karakteristik dan perilaku dari
suatu simpul seringkali berhubungan dengan struktur jaringan sosial [3]. Walaupun
perilaku pencampuran sementara dan penggugusan sementara di antara simpul
digunakan untuk mendukung klaim adanya pengaruh dan penularan sosial di
dalam suatu jaringan, homofili juga dapat menjelaskan perilaku tersebut. Aral
kemudian mengembangkan kerangka estimasi pemasangan sampel dinamis untuk
membedakan pengaruh sosial dari efek homofili di dalam suatu jaringan, dan ia
menerapkan kerangka ini di dalam suatu jaringan instant messaging dengan 27,4
juta pengguna; menggunakan adopsi data aplikasi layanan mobile dan perilaku
membujur (longitudinal behavioral), data demografis, dan data geografis pengguna
setiap harinya. Aral menemukan bahwa metode ini menaksir terlalu tinggi adanya
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pengaruh sosial dalam adopsi penggunaan aplikasi ini sebesar 300-700%, dan
bahwa homofili menjelaskan hingga 50% perilaku penularan. Penemuan dan
metode ini penting untuk pengertian kita terhadap mekanisme yang mendorong
penularan di dalam suatu jaringan dan pengetahuan kita tentang bagaimana cara
menyebarkan atau melawan mekanisme tersebut di dalam daerah yang begitu
beragam seperti epidemiologi, pemasaran, pengembangan ekonomi, dan kesehatan
publik.

Davin et al. (2013) mempelajari pengaruh dari perilaku teman terhadap adopsi
aplikasi seluler di dalam jaringan sosial [5]. Untuk mengidentifikasi pengaruh sosial
secara benar, mereka memperkenalkan ruang tersembunyi sebagai pendekatan
untuk mengontrol homofili tersembunyi. Di dalam serangkaian simulasi, mereka
menunjukkan bahwa koordinat ruang tersembunyi mengurangi bias pada estimasi
pengaruh sosial secara signifikan. Secara intuisi, koordinat tersebut bertindak
sebagai variabel pengganti dari sifat tersembunyi yang meningkatkan homofili.
Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih baik dari metode yang sudah ada
seperti kovariat teramati (observed covariates), efek acak (random effects), atau
efek tetap (fixed effects). Kemudian mereka menerapkan pendekatan ruang
tersembunyi untuk mengidentifikasi pengaruh sosial pada instalasi aplikasi
seluler di dalam jaringan sosial. Mereka menemukan bahwa pengaruh sosial
merupakan penyebab dari 27% adopsi aplikasi ini, dan juga homofili tersembunyi
meningkatkan estimasi ini sebesar 40% (hingga 38%). Dalam beberapa sampel,
mengabaikan homofili tersembunyi dapat memberikan estimasi yang berlebihan
terhadap efek sosial hingga sebesar 100%.

Shalizi et al. (2011) mempertimbangkan proses pada jaringan sosial yang
berpotensi mengandung tiga faktor: homofili, atau pembentukan hubungan
sosial dikarenakan adanya sifat yang mirip pada individu-individu; penularan
sosial, atau juga diketahui sebagai pengaruh sosial; dan efek kausal kovariat
seorang individu terhadap perilaku atau respons yang dapat diukur dari individu
tersebut [2]. Mereka menunjukkan bahwa secara umum, ketiga hal ini sulit untuk
dibedakan. Membedakan mereka satu sama lain membutuhkan asumsi yang kuat
pada parameterisasi proses sosial atau kecukupan dari kovariat yang digunakan
(atau keduanya). Secara khusus, mereka menunjukkan, dengan contoh sederhana,
bahwa asimetri dalam koefisien regresi tidak dapat mengidentifikasi efek kausal
dan bahwa model sederhana dapat menghasilkan korelasi erat antara sifat bertahan
individu dan pilihan-pilihannya, bahkan ketika tidak ada persamaan di antara
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mereka.

Manski (1993) memeriksa refleksi masalah yang muncul ketika peneliti memerika
distribusi perilaku di dalam populasi yang mencoba untuk menyimpulkan apakah
perilaku umum di dalam beberapa kelompok mempengaruhi perilaku individu di
dalam kelompok tersebut [6]. Ia menemukan bahwa kesimpulan tidak mungkin
didapat kecuali jika peneliti memiliki informasi awal yang menunjukkan komposisi
referensi kelompok. Jika informasi ini ada, prospek untuk kesimpulan sangat
tergantung pada hubungan populasi antara variabel yang menentukan referensi
kelompok dan variabel yang mempengaruhi hasil secara langsung. Kesimpulan
sulit untuk diambil jika kedua variabel ini tergantung secara fungsional (functional
dependent) atau bebas secara statistik (statistically independent). Prospeknya
lebih baik jika variabel yang menentukan referensi kelompok dan variabel yang
mempengaruhi hasil secara langsung cukup terhubung di dalam populasi.

Kam (2013) mensimulasikan jaringan small world dan scale-free dengan variabel
yang berbeda-beda pada setiap simulasinya dan kemudian hasil dari simulasi
tersebut dianalisis atribut-atributnya, seperti jarak rata-rata antar simpul dan
koefisien gugusan [7]. Simulasi jaringan small world dilakukan dengan tiga
model yang berbeda, yaitu model Watts-Strogatz, model Watts-Newman, dan
model penambahan hotspot (hotspot adding). Ia juga menambahkan bahwa
model penambahan hotspot memberikan hasil terbaik dibandingkan model
yang lain karena jarak rata-rata antar simpul yang dihasilkan paling kecil dan
koefisien gugusannya paling tinggi. Di sisi lain, jaringan scale-free disimulasikan
menggunakan model Barabási-Albert.

Patricia (2013) melakukan simulasi ulang dari percobaan Christakis dengan
menggunakan mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) sebagai partisipan
dalam simulasi ulang ini [8]. Kemudian akan dicari hotspot pada jaringan yang
terbentuk dengan memilih responden survei dalam kelompok-kelompok. Hal ini
juga dilakukan untuk melihat pengaruh gugusan dalam jaringan small world. Yang
ditangkap dari responden adalah tingkat kebahagiaan dan opini sosial tentang
clubbing, rokok, narkotika, dan seks pra-nikah; dan kemudian dihitung korelasi
antar iterasi menggunakan korelasi Pearson. Kesimpulan yang ditangkap adalah
tidak ada korelasi yang signifikan pada kebahagiaan orang-orang karena nampaknya
kebanyakan mahasiswa UPH memiliki tingkat kebahagiaan yang cukup tinggi,
namun ada korelasi ditemukan pada iterasi 2 dan 3 tentang opini sosial. Hal ini
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mengindikasikan kemungkinan adanya penularan opini sosial.

1.4 Batasan dan Asumsi

Batasan dan asumsi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini
adalah:

1. survei yang digunakan untuk memodelkan jaringan sosial akan disebarkan
hanya pada mahasiswa XYZ yang masih aktif,

2. model jaringan akan disimulasikan menggunakan MatLab dan
direpresentasikan secara visual menggunakan Pajek,

3. model dari jaringan yang disimulasikan diasumsikan sebagai jaringan small
world atau jaringan scale-free.

1.5 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

1. bab I: menjelaskan latar belakang, tujuan, ulasan literatur, batasan dan
asumsi, dan sistematika penulisan dari tugas akhir ini,

2. bab II: menjelaskan beberapa landasan teori yang digunakan dalam tugas
akhir ini, seperti teori graf, teori jaringan, jaringan sosial, matriks hubung,
distribusi binomial-beta, dan koefisien korelasi,

3. bab III: menjelaskan metode yang dilakukan dalam studi ini dan pembuatan
kuesioner, dimulai dari pembuatan pertanyaan, target kuesioner, dan
pelaksanaannya. Bab ini juga menjelaskan metode yang digunakan dalam
mencari hotspot dalam jaringan, pengolahan data yang dilakukan, dan
visualisasi jaringan yang dibuat,

4. bab IV: berisi hasil dari survei yang telah dilakukan pada setiap iterasi beserta
dengan distribusinya masing-masing, menjelaskan verifikasi hotspot yang
dilakukan, menghitung korelasi data antar iterasi, memvisualisasikan struktur
jaringan, mencari efek penularan dengan matriks hubung, dan menjelaskan
analisis dari data yang didapat,

5. bab V: berisi kesimpulan dari tugas akhir dan saran dari penulis untuk para
pembaca dan kelanjutan penelitian.
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