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 Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah di hampir seluruh 
dunia masalah perjudian telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan 
dalam kurun waktu beberapa dasawarsa terakhir ini, sehingga menjadikannya 
salah satu kajian yang menarik bagi para ahli. Namun demikian, dari berbagai 
studi yang pernah dilakukan tersebut umumnya membahas tentang gambaran 
kondisi perjudian beserta tata cara bermainnya, selain itu pembahasan mengenai 
perjudian kerap diidentikkan dengan permasalahan sosial ekonomi seprti 
kemiskinan, dan belum banyak yang melakukan pembahasan mengenai perjudian 
dengan menggunakan analisis jaringan sosial. Oleh karena itu tulisan ini berusaha 
membahasnya dengan menggunakan analisis jaringan sosial. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan observasi 
partisipan (pengamatan terlibat) dan wawancara untuk dapat mengetahui 
bagaimana para pelaku judi togel bisa tetap bertahan meskipun secara hukum 
dilarang. Skripsi ini bermaksud membahas tentang bentuk-bentuk dan fungsi 
jaringan sosial para pelaku judi togel di Banyuwangi. Jaringan sosial yang 
dimaksud adalah jaringan sosial yang bersifat informal yang dilakukan para 
pelaku judi togel dalam rangka memperoleh sumber daya sosial ekonomi dan 
mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi.  

Hasil dari penelitian ini telah menemukan bahwa para pelaku judi togel di 
Banyuwangi mengembangkan dan memelihara jaringan sosial yang berdasar pada 
hubungan kekerabatan dan hubungan pertemanan. Dengan jaringan sosial 
berdasar kedua jenis hubungan tersebut merupakan salah satu strategi yang 
berguna untuk menjalankan roda perjudian dalam hal ini adalah judi togel. 
Pentingnya membentuk dan memelihara jaringan sosial bagi para pelaku judi 
togel adalah untuk memberikan rasa aman dari segala ancaman pihak-pihak yang 
kontra dengan aktifitas judi togel yang mereka lakukan.     
 Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 
jaringan sosial yang dikembangkan dan dipelihara para pelaku judi togel antara 
lain berupa jaringan sosial horisontal dan jaringan sosial vertikal. Dalam jaringan 
sosial horisontal, para pelaku judi togel yang terlibat memiliki status sosial 
ekonomi yang relatif sepadan, sehingga pertukaran yang terjadi di antara mereka 
bentuknya relatif sepadan. Sedangkan dalam jaringan sosial vertikal, para pelaku 
judi togel yang terlibat memiliki status sosial ekonomi yang tidak sepadan, 
sehingga menimbulkan adanya unsur patron-klien dalam hubungan yang 
terbentuk. Pengembangan kedua bentuk jaringan sosial tersebut didasari pada 
jaringan yang bersifat power, meskipun dalam prakteknya unsur emosi dan 
kepentingan tentu tidak dapat dipisahkan. 
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