BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Strategi Bertahan
Menurut (Snel & Staring, 2001) strategi bertahan dalam hal ini
merupakan suatu tindakan pilihan yang dilakukan oleh individu maupun
kelompok dalam posisi sosial ekonomi yang buruk untuk mendapatkan
pendapatan yang lebih agar dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sehingga dalam pilihan tindakan tersebut pada umumnya individu akan
melakukan tindakan yang secara proporsional paling berguna bagi mereka.
Bagi individu maupun kelompok yang mendekati batas subsistensi atau
kondisi kekurangan pangan maka mereka memiliki kecenderungan untuk
mengutamakan tindakan berdasarkan apa yang dianggap aman dan dapat
diandalkan (C.Scott, 1976).
Menurut (Ni’mah, 2020) strategi bertahan dalam hal ini merupakan
suatu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk
mempertahankan keberadaannya dan untuk mengatasi permasalahan sosial
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Melalui strategi yang
dilakukan maka individu dapat meningkatkan pendapatan melalui
pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh
individu dalam melakukan strategi bertahan dalam hal ini dipengaruhi oleh
posisi individu atau kelompok di dalam struktur masyarakat, sistem
kepercayaan, jaringan sosial, tingkat keterampilan, jenis pekerjaan, status
gender serta motivasi pribadi (Hidayah, 2008).
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka definisi strategi
bertahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahwa strategi
bertahan merupakan suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh individu atau
kelompok dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga dapat meningkatkan
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pendapatan melalui berbagai alternatif tindakan yang dilakukan oleh
individu. Strategi bertahan dalam hal ini juga dilakukan untuk merespon
adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu lingkungan
sosial yang mengakibatkan terjadinya kondisi krisis.

2. Persaingan
Berkembangnya kemajuan inovasi teknologi transportasi dalam hal
ini menciptakan adanya persaingan antara berbagai jasa transportasi
modern dan transportasi tradisional seperti becak. Menurut (Setiawan,
2018) persaingan merupakan suatu bentuk adanya interaksi sosial
disosiatif paling sederhana yang dilakukan oleh individu maupun
kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam hal ini interaksi
yang dilakukan tersebut mengakibatkan adanya suatu proses sosial yang
menciptakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan berguna
untuk menjaga kelangsungan hidup individu (Setiawan, 2018). Sedangkan
menurut Soekanto dalam persaingan merupakan salah satu cara yang
dilakukan untuk memilih dan melibatkan individu maupun kelompok
dalam mendapatkan konsumen (Grendi, 2018).
Lebih lanjut adanya persaingan dapat memberikan dampak yang
positif bagi kehidupan manusia dimana dalam hal ini persaingan dapat
menciptakan

dan

merealisasikan

kepentingan-kepentingan

individu

maupun kelompok melalui kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu. Namun persaingan dalam hal ini juga dapat memberikan dampak
yang negatif dimana dengan adanya persaingan maka dapat menimbulkan
suatu disorganisasi yang berkembang di dalam kehidupan sosial
masyarakat. Disorganisasi tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan
individu maupun kelompok dalam menyesuaikan diri dengan persaingan
maupun perubahan yang terjadi dan berkembang di dalam kehidupan
manusia (Setiawan, 2018).
Berdasarkan definisi dari pendapat ahli di atas, maka dalam hal ini
definisi persaingan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahwa
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persaingan merupakan suatu bentuk dari adanya suatu tindakan untuk
merealisasikan keinginan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditentukan.

3. Transportasi Online
Perkembangan teknologi di bidang transportasi dalam hal ini telah
menciptakan adanya suatu kemajuan yang semakin mendukung dan
mempermudah mobilitas masyarakat seperti munculnya transportasi
online. Transportasi online dalam hal ini merupakan suatu alat angkutan
barang, jasa maupun manusia yang dihubungkan dengan layanan aplikasi
berbasis internet serta memiliki keunggulan yang mencakup aspek
transparasi, kepercayaan, kenyamanan, ragam layanan dan fitur serta
berbagai kemudahan yang diberikan (Kartika, 2019). Kemajuan teknologi
di bidang transportasi mendorong terciptanya inovasi transportasi berbasis
layanan online. Menurut Doni, transportasi online merupakan salah satu
bentuk inovasi dalam transportasi lalu lintas dan angkutan jalan yang
berkembang dengan memanfaatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Alfadri, 2018).
Sedangkan Menurut Hendrayanti transportasi online merupakan
suatu transportasi yang menggunakan teknologi berbasis aplikasi dimana
individu maupun kelompok dapat menggunakan transportasi tersebut yang
terintegrasi dengan pengembangan inovasi aplikasi di dalam gawai
(Mojang Al Mukaromah, Kartika Yuliari, 2019). Fungsi dari adanya
transportasi adalah memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia dalam
melakukan mobilitas atau perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan
(Tumuwe, 2018). Adanya kemajuan inovasi dalam bidang transportasi
dalam hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial khususnya yang
berkaitan dengan pola konsumsi individu maupun kelompok sehingga
keberadaan dari adanya jasa transportasi tradisional semakin terpinggirkan
(Widiyatmoko, 2018).
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka definisi transportasi
online dalam penelitian ini yaitu bahwa transportasi online merupakan
suatu bentuk inovasi yang diciptakan dengan memanfaatkan kemajuan
perkembangan teknologi untuk mempermudah dan menunjang proses
perpindahan barang, jasa, maupun perpindahan individu atau kelompok
dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudahan yang diciptakan dalam
hal ini dilakukan dengan mengembangkan layanan transportasi berbasis
aplikasi online yang mengoptimalkan kemudahan akses dalam menunjang
mobilitas manusia.

4. Teori Etika Subsistensi
Menurut James C. Scott dalam bukunya “The Moral Economy of
The Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (1976)” teori
strategi bertahan muncul karena adanya suatu realitas kehidupan
masyarakat petani yang begitu dekat dengan batas subsistensi. Dimana
dalam hal ini adanya kondisi krisis mengakibatkan terjadinya kekurangan
pangan sehingga seringkali masyarakat petani tidak mampu mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari. Keharusan untuk memenuhi kebutuhan
pokok rumah tangga dalam hal ini memaksa petani untuk melakukan
pengaturan-pengaturan teknis agar dapat mengatasi masalah krisis dan
melakukan berbagai strategi yang dapat di andalkan menurut keadaan
(C.Scott, 1976).
Prinsip yang digunakan oleh para petani dalam hal ini dinamakan
dengan prinsip dahulukan selamat atau safety first yang berarti prinsip
untuk berjaga-jaga (C.Scott, 1976). Adapun bentuk dari strategi bertahan
yang dilakukan oleh masyarakat petani untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pokoknya menurut James C. Scott yaitu diantaranya sebagai
berikut :
a. Strategi Mengikat Sabuk Lebih Kencang
Strategi mengikat sabuk lebih kencang dilakukan dengan cara
mengurangi pengeluaran rumah tangga seperti pengeluaran untuk
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pangan dan konsumsi harian. Masyarakat petani mengurangi
konsumsi pangan dengan makan hanya sekali dalam sehari dan
beralih dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bermutu
lebih rendah. Namun dalam hal ini apabila krisis terjadi dalam waktu
yang cukup lama, maka strategi mengikat sabuk lebih kencang tidak
dapat bertahan lama.
b. Strategi Alternatif Subsistensi atau Swadaya
Strategi alternatif subsistensi atau swadaya untuk memenuhi
kebutuhan hidup rumah tangga dalam hal ini dapat dilakukan di
tingkat keluarga. Strategi dilakukan dengan melakukan aktivitas atau
kegiatan yang dapat meningkatkan penghasilan atau pendapatan
keluarga. Strategi alternatif subsistensi atau swadaya dilakukan
dengan membuka warung kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang buruh
harian lepas dan melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan baru.
Cara tersebut juga dapat melibatkan seluruh sumber daya yang ada
atau anggota keluarga di dalam rumah tangga seperti istri yang dapat
berkedudukan sebagai pencari nafkah tambahan.
c. Strategi Jaringan
Strategi jaringan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai
relasi atau jaringan dan lembaga-lembaga di luar lingkungan keluarga
yang dapat memberikan bantuan selama krisis ekonomi rumah tangga
terjadi. Strategi jaringan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan
dari sanak saudara terdekat, teman, maupun pemerintah untuk
membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kaitannya
dengan hal tersebut maka pada umumnya sanak saudara akan merasa
berkewajiban untuk membantu saudaranya ketika dalam kesulitan.

B. Hasil Penelitian Relevan
Kemajuan teknologi khususnya di bidang transportasi dalam hal ini
berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dalam
transportasi juga telah mendorong adanya perubahan sosial dalam kehidupan
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masyarakat. Adanya kemunculan moda transportasi modern mengakibatkan
keberadaan dari transportasi tradisional seperti becak semakin terpinggirkan.
Oleh sebab itu, pengemudi becak melakukan adanya strategi bertahan untuk
dapat mempertahankan keberadaannya di tengah kemajuan transportasi
modern. Selain itu upaya strategi bertahan juga dilakukan untuk meningkatkan
pendapatan perekonomian keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan seharihari.
Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Maharani &
Nasution, 2020) yang berjudul “Melawan Kepunahan Becak Dengan
Membentuk Becak Wisata di Ponorogo” menjelaskan bahwa kemajuan moda
transportasi modern dalam hal ini mengakibatkan semakin menurunnya
eksistensi dan keberadaan dari transportasi tradisional seperti becak. Dalam
perkembangannya, penggunaan transportasi becak semakin mengalami
penurunan, dimana untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Ponorogo menyusun adanya suatu kebijakan untuk
mengembangkan becak wisata sebagai upaya dalam meningkatkan eksistensi
becak di Kota Ponorogo.
Penelitian yang dilakukan oleh (Agung, 2018) yang berjudul “Strategi
Pengemudi Becak Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga (Studi Pada
Komunitas Pengemudi becak di Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” menjelaskan bahwa adanya
keterampilan yang memadai serta latar belakang tingkat pendidikan yang
tinggi mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan persaingan.
Berbeda halnya dengan penelitian (Musdalifah, 2020) yang berjudul
“Keberadaan Becak Motor di Tengah Perkembangan Transportasi Berbasis
Online di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar“ menjelaskan bahwa terdapat
faktor pendorong bertahannya becak di antaranya adalah adanya kebutuhan
akan keberadaan dan kebutuhan afiliasi.
Lain halnya dengan strategi bertahan yang dilakukan oleh pengemudi
becak di kawasan Malioboro Yogyakarta. Dalam penelitiannya (Fauzi, 2018)
yang berjudul “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pengemudi becak di
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Kawasan Malioboro Yogyakarta“ menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan
oleh pengemudi becak di kawasan Malioboro Yogyakarta adalah dengan
melakukan strategi akomodasi dan strategi akumulasi. Strategi akomodasi
dilakukan dengan cara memperluas jaringan serta menjalin kerjasama dengan
sesama pengemudi becak. Adapun strategi akumulasi dilakukan dengan cara
mencari pekerjaan sampingan seperti bertani, merintis usaha pertokoan dan
menjadi tukang pendorong gerobak.
Di sisi lain fenomena merebaknya transportasi online menyebabkan
eksistensi transportasi becak semakin mengalami penurunan. Adanya
fenomena banting harga menjadi pilihan rasional bagi pengemudi becak untuk
menjaga eksistensinya sebagai becak wisata di berbagai kawasan Malioboro
Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratidina, 2016) yang
berjudul “Becak Banting Harga : Analisa Pilihan Rasional Pengemudi becak
Wisata di Kawasan Malioboro Yogyakarta” menunjukkan bahwa upaya atau
dorongan untuk melakukan banting harga dalam hal ini disebabkan karena
adanya persaingan dengan alat transportasi lain di kawasan Malioboro
Yogyakarta.
Dalam hal ini pengemudi becak juga memiliki kendala dalam
melakukan strategi bertahan. Dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh
(Kantili, 2016) yang berjudul “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Tukang Bentor yang
Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar)” bahwa kendala yang dihadapi oleh pengemudi becak dalam
melakukan strategi bertahan adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok
yang mengakibatkan para pengemudi becak juga melakukan peningkatan tarif
sehingga minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi pengemudi
becak dalam perkembangannya justru semakin mengalami adanya penurunan
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Judul Penelitian

Fokus Penelitian

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Melawan

Untuk

Penelitian kualitatif

Pengembangan becak

Kepunahan

mengetahui upaya dengan

wisata dalam hal ini

Becak Dengan

Pemerintah

menggunakan

menjadi salah satu upaya

Membentuk

Kabupaten

pendekatan

yang dilakukan untuk

Becak Wisata di

Ponorogo dalam

deskriptif

melawan kepunahan

Ponorogo

melawan

menggunakan

transportasi becak di

kepunahan becak

teknik purposive

tengah kemajuan

di Ponorogo

sampling

transportasi modern
berbasis online di era
globalisasi. Upaya tersebut
diawali dengan
pembentukan paguyuban,
proses pencairan dana
hibah hingga peresmian
becak wisata.

Strategi

Kehidupan sosial

Penelitian kualitatif

Dianalisis dengan

Pengemudi

ekonomi

dengan

menggunakan teori

Becak Dalam

pengemudi becak

menggunakan

mekanisme survival dari

Pemenuhan

dan strategi

pendekatan

Carlk. Strategi yang

Kebutuhan

pemenuhan

deskriptif

dilakukan dengan cara

Hidup Keluarga

kebutuhan hidup

mengoptimalkan peran

(Studi Pada

pengemudi becak

keluarga, membiasakan

Komunitas

dalam memenuhi

diri untuk berhemat dan

Pengemudi

kebutuhan

meminjam uang kepada

Becak di Pasar

keluarga

tetangga atau saudara

Plaza Bandar
Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar
Kabupaten

terdekat
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Lampung
Tengah)
Strategi Adaptif

Karakteristik dan

Metode penelitian

Karakteristik tukang

Tukang Bentor

strategi adaptif

kualitatif dengan

bentor adalah meliputi

Dalam

tukang bentor

pendekatan

jenis kelamin laki-laki,

Mewujudkan

serta kendala

deskriptif

berpendidikan rendah dan

Kesejahteraan

yang dihadapi

tidak mengenal batas usia.

Keluarga (Studi

tukang bentor

Strategi dilakukan adalah

Kasus Tukang

yang beroperasi

dengan mengandalkan

Bentor yang

di depan kampus

kemampuan keluarga.

Beroperasi di

II Universitas

Kendala yang dihadapi

Depan Kampus

Islam Negeri

tukang bentor dalam

II Universitas

Alauddin

melakukan strategi adalah

Islam Negeri

adanya peningkatan harga

Alauddin

kebutuhan pokok

Makassar)
Becak Banting

Aktivitas

Metode penelitian

Dianalisis dengan teori

Harga : Analisa

ekonomi

kualitatif dengan

pilihan rasional Coleman.

Pilihan Rasional

pengemudi becak

teknik

Fenomena pengemudi

Pengemudi

yang banting

pengumpulan data

becak wisata banting harga

Becak Wisata di

harga dan pilihan

berupa observasi

dilatarbelakangi karena

Kawasan

rasional

partisipasi,

adanya faktor internal dan

Malioboro

pengemudi becak

wawancara dan

eksternal serta didasari

Yogyakarta

wisata dalam

dokumentasi

dari adanya kerjasama

melakukan

dengan pusat oleh-oleh

banting harga

dan memberikan tarif yang
rendah

Keberadaan

Faktor pendorong

Metode penelitian

Dianalisis dengan teori

Becak Motor di

bertahannya

kualitatif dengan

tindakan sosial Max

Tengah

becak motor dan

pendekatan

Weber. Strategi dilakukan
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Perkembangan

strategi yang

deskriptif

dengan melakukan

Transportasi

digunakan untuk

pekerjaan sampingan,

Berbasis Online

memenuhi

melakukan penghematan

di Kecamatan

kebutuhan hidup

dan mengeratkan

Tamalate, Kota

hubungan dengan sesama

Makassar

pengemudi becak dan
sesama saudara.

Strategi

Strategi yang

Metode penelitian

Strategi dilakukan dengan

Pemenuhan

dilakukan

kualitatif dengan

melakukan penghematan

Kebutuhan

pengemudi becak

pendekatan

dengan cara menabung,

Hidup

dalam memenuhi

deskriptif

mengandalkan jaminan

Pengemudi

kebutuhan

kesehatan dari pemerintah

Becak di

hidupnya

serta memiliki prinsip dan

Kawasan

keyakinan dalam

Malioboro

menjalani hidup

Yogyakarta

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan
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Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian di atas, maka pada
penelitian ini peneliti memfokuskan bagaimana faktor pendorong dan strategi
bertahan yang digunakan oleh pengemudi becak pada kelompok Paguyuban
Becak Solo Mandiri Pasar Klewer untuk dapat mempertahankan eksistensi dan
keberadaannya dalam merespon adanya kemunculan transportasi online di
Kota Surakarta. Fokus penelitian tersebut dipilih karena belum ada yang
melakukan penelitian secara spesifik dan menggali data secara mendalam
mengenai faktor pendorong dan strategi bertahan yang di lakukan pada suatu
komunitas pengemudi becak yang dilihat dari perspektif sosiologis sehingga
tidak hanya menciptakan tindakan individu tetapi juga mendorong adanya
suatu tindakan kelompok sebagai modal dalam upaya menghadapi persaingan
yang tidak seimbang dengan transportasi online. Penelitian ini dianalisis
menggunakan teori etika subsistensi dari James C. Scott yang juga belum
digunakan pada penelitian-penelitian yang terdahulu.

C. Kerangka Berpikir
Kemajuan di era globalisasi dalam hal ini memberikan dampak pada
terciptanya inovasi di bidang transportasi salah satunya yaitu dengan adanya
kemunculan transportasi online yang memberikan layanan transportasi
berbasis online sehingga dapat mempermudah manusia dalam melakukan
mobilitas. Munculnya inovasi dalam bidang transportasi juga dipengaruhi oleh
perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih
efektif dan efisien dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Kemajuan jasa
transportasi online mengakibatkan keberadaan alat transportasi becak semakin
tertinggal. Ketertinggalan alat transportasi becak dalam hal ini disebabkan
karena kurangnya kemampuan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan
kemajuan zaman.
Maka dalam hal ini strategi bertahan digunakan untuk mempertahankan
keberadaannya di tengah kemajuan inovasi transportasi online dan mendorong
adanya alternatif tindakan sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan.
Kaitannya dengan hal tersebut, maka strategi bertahan pengemudi becak pada
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Paguyuban Becak Solo Mandiri Pasar Klewer dalam hal ini dianalisis dengan
menggunakan teori etika subsistensi yang dikemukakan oleh James C. Scott.
Terdapat tiga strategi bertahan yang dikemukakan oleh (C.Scott, 1976) yaitu
strategi mengikat sabuk lebih kencang atau menahan diri, strategi alternatif
subsistensi atau swadaya dan juga strategi jaringan. Di bawah ini dapat
digambarkan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

Kemunculan Transportasi
Online di Kota Surakarta

Persaingan Antara Transportasi Becak
dengan Transportasi Online
di Kota Surakarta
Strategi Bertahan Sebagai Upaya dalam
Meningkatkan Sosial Ekonomi dan
Mempertahankan Keberadaan Transportasi
Becak di Surakarta

Strategi Menahan diri

Strategi Alternatif
Subsistensi

Strategi Hubungan
Sosial

Teori Etika Subsistensi
James C. Scott

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

