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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hubungan/ Relasi  

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk 

hidup dengan orang lain. Naluri manusia ini disebut gregariousness sehinga 

manusia juga disebut social animal atau hewan sosial (Soerjono Soekanto 1982 : 

101). Karena sejak dilahirkan manusia sudah memiliki dua keinginan pokok, 

yaitu. (anonim 2, 2013):  

1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya 

(yaitu masyarakat) 

2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. 

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai 

makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua 

kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya 

manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah 

sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai 

makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya 

selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan 

tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu 

dengan kelompok.  

Hubungan antara sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau 

relation. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi 

(rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial 

merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang 

lain dan saling mempengaruhi.  Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada 
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jika setiap  orang dapat meramalkan secara tepat model tindakan yang akan 

datang dari pihak lain terhadap dirinya. Relasi atau Hubungan sosial dalam 

masyarakat juga terdiri dari beberapa macam bentu, yaitu. (anonim 2, 2013) : 

1. Relasi atau hubungan sosial asosiatif adalah proses yang berbentuk kerja 

sama, akomodasi, asimilasi akulturasi serta proses interaksi yang 

cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas, misalnya kerja 

sama, kerukunan, asimilasi, kerukunan, persaudaraan, kekerabatan, dan 

lainya. 

2. Relasi atau hubungan sosial dissosiatif adalah proses yang berbentuk 

oposisi. Misalnya persaingan, pertentangan dan perselisian. 

2.1.1 Defenisi Hubungan / Relasi 

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau 

keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang 

lainnya. Menurut Tams Jayakusuma (2001:25) dalam Sidauruk (2010), hubungan 

adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. 

Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau 

arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang 

membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya. Berdasarkan defenisi 

diatas yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian ini yaitu suatu keadaan 

keterikatan antara individu dalam suatu jaringan sosial.  

 

2.1.2 Jenis-Jenis Hubungan 

Menurut pendapat Yukl sebagaimana dikutip oleh Sumartono (2005 : 8) dalam 

Sidauruk (2010) ada beberapa jenis hubungan organisasional, yaitu: 

1. hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak 

pertama menguasai pihak kedua. 

2. hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak 

kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja 

menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. 

3. hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka 

bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. 
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2.2 . Ketergantungan (Dependensi) 

Dependensi (Ketergantungan) Dependensi merupakan konsep yang 

mendasari hubungan antara atribut, atau secara lebih khusus menjelaskan nilai 

suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Macam dependensi adalah: 

Dependensi fungsional Dependensi fungsional sepenuhnya Dependensi Total 

Dependensi Transitif.(peter, 2011). 

Jadi secara umum Kertgantugan (Dependensi) Merupakan konsep yang 

mendasari normalisasi. Ketergantugnan menjelaskan hubungan antar atribut, atau 

secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut 

lainnya. Dalam pemahaman psikologi ketergantugan di artikan sebagai suatu 

hubungan sosial seseorang yang tergantung pada orang lain atau masyarakat. 

(kBBI, 2013). 

 

2.3 . Pemandu Karaoke (PK) 

Pemandu dalam kamus  Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai orang 

yang menunjukkan jalan atau penunjuk jalan1. Sedangkan dalam arti kata 

sebenarnya memiliki pengertian sebagai seorang subyek yang memandu sesuatu. 

Pemandu karaoke terdiri atas dua suku kata yang berarti seorang yang memandu 

dalam bernyanyi atau berkaraoke. Salah satu tugas utama dari seorang Pemandu 

Karaoke (PK) adalah menemani konsumen (pelanggan) berkaraoke di tempat 

karaoke. menemani tamu merupakan usaha seorang Pemandu Karaoke (PK) untuk 

menjalin suatu hubungan baik dan menarik para konsumen untuk datang 

berkaraoke. 

 

2.4 . Pengantar Tamu Losmen (PTL) 

 Pengantar Tamu Losmen (PTL) atau yang lebih dikenal dengan Petugas 

Lapang merupakan suatu struktur kerja yang  sering bekerja di lapangan dengan 

fungsi menawarkan room (kamar) dan juga sebagai pengantar tamu yang akan 

                                                           
1 Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2011) 389 
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menginap di Hotel/losmen. Seiring dengan perkembanganya pekerjaan sebagai 

PTL pun tidak lagi hanya  terdapat pada struktur  tempat penginapan  saja, 

melainkna sudah merambak  pada tempat karaoke. Dengan proses kerjanya yang 

selalu dilapangan dan  fungsi menawarkan room (kamar) maka  PTL di tempat 

wisata karaoke memiliki fungsi ganda, yaitu selain menawarkan room dan 

mengantar tamu, PTL juga memiliki fungsi untuk menawarkan, mengantar, 

menjemput dan memilih Pemandu karaoke(PK) bila ada pesanan dari tamu.   

 

2.5 . Pelanggan/ Konsumen 

   Pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa 

yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-

ulang dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa. 

Dalam sebuah bisnis pelanggan sangat dibutuhkan untuk menjamin 

keberlangsungan dan juga keuntungan sebuah bisnis. Tanpa pelanggan yang tetap, 

maka bisnis yang dijalankan cenderung terombang-ambing dan lebih beresiko. 

Pelanggan pada dasarnya berasal dari konsumen biasa yang mencoba 

menggunakan jasa ataupun produk dari sebuah perusahaan. Pelanggan terbentuk 

dari pola kerja sama saling menguntungkan yang terjadi dalam proses kerja sama 

antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Tanpa kerja sama yang saling 

menguntungkan tidak akan ada yang disebut sebagai pelanggan. Tanpa kerja sama 

yang saling menguntungkan yang ada hanyalah proses pembelian barang biasa 

tanpa diikuti dengan pembelian barang berulang-ulang di waktu lainnya. 

 

2.6 . Pertukaran Sosial  

Para antropologlah yang pertama kali mengakui (Levi-Strauss, 1969 dalam 

Ritzer dan Smard, 2010 : 515), banyak bentuk interaksi sosial diluar ranah 

ekonomi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai pertukaran manfaat. Baik 

pertukaran sosial maupun ekonomi di dasarkan pada satu aspek fundamental 

dalam kehidupan sosial : sebagian dari apa yang kita butuhkan dan kita hargai 

(misalnya, barang, jasa, dan pertemanan) hanya dapat diperoleh dari orang lain. 
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Orang-orang saling bergantung untuk mendapatkan sumber-sumber daya berharga 

ini, dan mereka saling melengkapi yang lain melaui proses pertukaran. 

Aspek kehidupan sosial inilah yang menjadi fokus teoritikus pertukaran 

sosial. Manfaat yang didapatkan orang lain dari interaksi sosial dan diberikan 

kepada interaksi sosial tersebut, beserta struktur-struktur kesempatan serta relasi-

relasi ketergantungan yang mengatur pertukaran-pertukaran itu. 

Terori pertukaran sosial pada dasarnya dilandasi pada prinsip transaksi 

ekonomis yang elementer : orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai 

imbalanya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori 

pertukaran memandang bahwasanya interaksi sosial itu mirip dengan transaksi 

ekonomi. Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu di 

ukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial di pertukarkan juga 

hal-hal yang nyata dan tidak nyata.  (Paloma, 1984 : 52). 

 

2.6.1 Aktor dan sumber daya dalam Pertukaran Sosial 

 Partisipan dalam suatu pertukaran disebut aktor. Aktor dapat berupa 

pribadi indiviu (individual parsons) atau kelompok perusahaan, dan entitas 

spesifik lain (teman khusus) atau pemegang jabatan struktural yang dapat saling 

dipertukarkan (presiden IBM, dalam Ritzer dan Smart, 2010 : 516).  

Kekayaan atau kecakapan perilaku yang dimiliki oleh seorang aktor dan 

dihargai oleh aktor-aktor lain disebut sebagai suatu sumber daya dalam relasi 

aktor tersebut dengan aktor-aktor lainya. Sumber daya dalam suatu pertukaran 

tidak hanya meliputi barang yang dapat diraba, tetapi juga kapasitas untuk 

menyediakan hasil-hasil yang dinilai secara rasional seperti persetujuan dan 

status. (Ritzer dan Smart, 2010). 

Aktor yang melakukan tindakan dalam suatu pertukaran akan menanggung 

biaya atas diri dan memberikan hasil kepada aktor lain. Biaya tanggungan 

biasanya selalu meliputi biaya kesempatan. 
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2.6.2 Struktur-struktur dalam pertukaran  

Relasi pertukaran berkembang menurut struktur ketergantungan timbal 

balik, yang bentuknya ada beberapa macam: 

Pertukaran Langsung (direct exchange): terjadi antara dua aktor, hasil tiap 

aktor tergantung langsung terhadap perilaku aktor yang satu lagi. Misalkan, A 

memberi nilai kepada  B dan B memberi nilai kepada A.  

 

 

Diadik      Jaringan 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

Pertukaran umum : terjadi antara tiga Aktor atau lebih, atau 

ketergantungan tidak langsung. Manfaat yang diterima B dari A tidak secara 

langsung di kembalikan lewat pemberian B kepada A, namun dengan cara tidak 

langsung melalui pemberian B kepada aktor lain di dalam jaringan. Akhirnya A 

menerima ‘pengembalian’ dari pertukaran yang telah dilakukanya dari aktor 

terpilih di dalam sistem, tetapi bukan dari B. 

  

 

 

 

 

       Pertukaran(tidak langsung) umum 

   A    B 

   C 
   B 

   A 

   B    A 

   C 
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Pertukaran Produktif : kedua aktor dalam relasi sama-sama harus 

melakukan pemberian kepada yang lain agar dapat memperoleh manfaat 

(misalnya, bersama-sama menulis sebuah buku). 

 

 

 

 

 

 

 

     

                     Pertukaran Produktif 

 

2.6.3 Proses pertukaran  

Proses pertukaran pada dasarnya menggambarkan terjadinya interaksi 

dalam suatu struktur pertukaran. Kesempatan dalam pertukaran memberikan aktor 

peluang untuk menginisiasikan pertukaran tersebut. ketika inisiasi terbalas 

(tawaran diterima), maka pertukaran timbal-balik antara manfaat-manfaat yang 

dihasilkan disebut trasaksi. Transaksi yang terjadi antara aktor secara terus 

menerus disebut relasi pertukaran. 

 

2.6.4 Defenisi Teori Pertukaran Sosial 

Sebenarnya dasar-dasar teori pertukaran sosial dapat dilacak dalam 

sejumlah karya ilmuwan sosial klasik. Dalam teori ekonomi klasik abad ke-18 dan 

19, para ahli ekonomi politik Inggris seperti Adam Smith sudah menganalisis 

pasar ekonomi sebagai hasil dari kumpulan (agregation) yang menyeluruh dari 

sejumlah transaksi ekonomi individual yang tidak terbilang besarnya. 

Diasumsikan bahwa transaksi-transaksi pertukaran akan terjadi hanya jika kedua 

belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu, dan bahwa 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat dengan baik sekali dijamin 

  AB 

   B    C 
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apabila individu-individu diberikan untuk mengejar kepentingan pribadinya 

melalui pertukaran-pertukaran yang dirembukkan secara pribadi. Tekanan yang 

sama pada tujuan-tujuan individual dan imbalannya (reward) inilah yang juga 

menandai sifat teori pertukaran masa kini di Amerika.  (jhonson, 2009 : 55, dalam 

Amal 2012 : 2). 

Levi-Strauss, seorang ahli antropologi Prancis mengembangkan suatu 

perspektif teoritis mengenai pertukaran sosial dalam analisisnya mengenai praktek 

perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat-masyarakat primitif. Dalam 

analisisnya, Levi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran; pertukaran 

langsung dan pertukaran tidak langsung. Dalam pertukaran langsung, para 

anggota suatu kelompok duaan (dyad) terlibat dalam transaksi pertukaran 

langsung, masing-masing anggota pasangan itu saling memberikan dengan dasar 

pribadi. Dalam pertukaran tidak langsung, anggota-anggota dalam kelompok 

tigaan (triad) atau yang lebih besar lagi, menerima sesuatu dari seorang pasangan 

yang lain dari orang yang dia berikan sesuatu yang berguna. Maksudnya adalah 

bahwa pertuakran ini bersifat langsung bukan timbal balik.(Amal : 2012). 

Menurut Molm dan Cook, behaviorisme yang sangat terkenal dalam 

bidang ilmu Psikologi dinilai berpengaruh langsung pada sosiologi prilaku dan 

berpengaruh tidak langsung terhadap teori pertukaran. Behaviorisme, dengan 

aggasan utamanya tentang hadiah dan biaya inilah, yang sangat berpengaruh pada 

teori pertukaran. Jadi dalam sosiologi prilaku maupun teori pertukaran awal, salah 

satu proposisi yang dapat di baca adalah bahwa tindakan seseorang itu lahir lebih 

didasarkan pada pertimbangan hadiah (reward) dan ongkos (Punisment). Hadiah 

di tentukan oleh kemampuanya memperkuat perilaku, sedangkan biaya 

mengurangi kemungkinan prilaku. (Ritzer dan Goodman, 2008 : 365). 

Sedangkan Teori pilihan rasional juga mempengaruhi dalam pembentukan 

teoiri pertukaran. Teori ini memusatkan perhatianya terhadap aktor. Aktor di 

pandang sebagai manusia yang memiliki tujuan sekaligus pilihan. Dalam konteks 

ini tindakan yang termotivasi pada keinginan untuk mencapai tujuan yang sesuai 
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dengan kepentigan diri sendiri. (Ritzer dan Smart, 2010 : 543). Usaha yang 

dilakukan aktor untuk mencapi apa yang dikehendakinya akan di hadapkan 

terhadap 2 pemaksa tindakan. (Debra, dkk, 1988, dalam Amal, 2012 : 4), yaitu 

1. Keterbatasan sumber: Aktor mempunyai sumber atau akses berbeda terhadap 

sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, 

maka pencapaian tujuanya relatif muda. Namun bagi aktor yang tidak 

memiliki sumber daya terbatas, maka Tujuanya mungkin sukar atau bahkan 

mustahil sama sekali. 

2. Lembaga sosial : hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sangsi 

negativ yang membantu mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu 

dan menghindarkan tindakan yang lain. 

 

Secara umum dapat di katakan Teori Pertukaran Sosial merupakan salah 

satu teori yang terdapat dalam ilmu Sosiologi. Teori ini hendak mengatakan 

bahwa dalam setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (cost), imbalan (reward) 

dan keuntungan (Profit). Dengan kata lain biaya, imbalan, dan keuntugan 

merupakan inti dari teori pertukaran sosial.  Di sini di jelaskan bagaimana 

seseorang memandang hubuganya dengan orang lain dalam kaitanya dengan 

keseimbangan  antara biaya dan imbalan dalam hubugan tersebut, jenis hubugan 

dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 

Walaupun dasar-dasar teori pertukaran bisa ditemukan dalam karya-karya 

para ahli antropologi fungsionalis,( Ekeh, 1974 : 83 dalam Paloma, 1984 : 53), 

akan tetapi perkemabangan teori pertukaran sosial dicetuskan oleh George C. 

Homans, sedangkan penyempurnaan selanjudnya dilakukan oleh Piter M. Blau. 

Homans ingin memperbaikiapa yang di anggapnya merupakan kekurangan teori 

Fungsioinal. 
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2.6.5 Pertukaran Sosial George C. Homans 

 

Meski dasar-dasar teori pertukaran sosial dapat dilacak pada perbincangan 

ataupun karya para ahli ilmu sosial klasik, teori behaviorisme dan teori pilihan 

rasional, sebagaimana dikemukakan di atas, namun orang yang dianggap sebagai 

pencetus teori ini adalah George C. Homans (Homans, 1910-1989, dalam Amal 

2012). Inti dari teori pertukaran Homans terletak pada sekumpulan prosisi 

fundamental. Meski beberapa proposisinya menerangkan setidaknya dua individu 

yang berinteraksi, namun ia dengan hati-hati menunjukkan bahwa proposisi itu 

berdasarkan prinsip psikologis. Meskipun Homans membahas prinsip psikologis, 

namun satu hal yang penting dicatat di sini adalah bahwa ia sama sekali tidak 

membayangkan individu itu dalam keadaan terisolasi. Ia mengakui bahwa 

manusia adalah makhluk sosial dan menggunakan sebagian besar waktu mereka 

berinteraksi dengan manusia lain. Dalam persoalan interaksi ini, Homans 

membatasi diri pada interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sangat 

jelas ia cukup yakin bahwa sosiologi yang dibangun berdasarkan prinsip yang 

dikembangkannya akhirnya akan mampu menerangkan semua perilaku sosial. 

(Ritzer dan Goodman, 2008 : 359). 

Namun Homans memulai teorinya dengan ilmu ekonomi, bukan dengan 

psikologi. (Paloma, 1984 : 59). Teori pertukaran Homans itu bertumpu pada 

asumsi bahwa orang yang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau 

menghindari hukuman. Pertukaran perilaku untuk memperoleh ganjaran pada 

dasarnya merupakan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi sederhana. 

Pendapat Homans tentang pertukaran bertumpu pada  interaksi antar 

individu yang melakukan pertukaran kepentingan dengan hukum dasar “imbalan 

dan keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran itu”. 

(Salahudin, 2010). Teori pertukaran Homans juga menggambarkan strategi dasar 

dan logika yang dia kemukakan sebagai sesuatu yang penting bagi perkembangan 

suatu teori sosial yang bersifat menjelaskan berlawanan dengan konsep-konsep 

yang bersifat deskriptif belaka. (Amal, 2012). 
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Pada dasarnya ilmu ekonomi itu menggambarkan hubungan-hubungan 

pertukaran dan sosiologi  dapat mengambarkan struktur-struktur sosial di mana 

pertukaran itu terjadi, tetapi yang memegang kunci penjelasan adalah  ilmu 

psikologis. Teori psikologis yang cocok untuk menjelaskan struktur sosial. 

Homans percaya bahwa proses pertukaran dapat dijelaskan lewat lima 

peryataan proposisional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi 

skinnerian. (Homans, 1974, dalam Paloma, 1984 : 61-65), yaitu : 

a. Proposisi sukses : dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan 

tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap dia akan melakukan 

tindakan itu. 

b. Proposisi stimulus : jika dimasa lalu terjadinya stimulus yang khusus, 

atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan 

seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada 

sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang 

melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. 

c. Proposisi nilai : semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang 

seseorang melakukan tindakan itu. 

d. Proposisi Deprivasi - satiasi : semakin sering di masa yang baru berlalu 

seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang 

bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap ganjaran itu. 

e. Proposisi restu – agresi : bila tindakan seseorang tidak memperoleh 

ganjaran yang diharapkanya, atau menerima hukuman yang tidak 

diinginkan, maka dia akan marah : dia akan menjadi cenderung 

menunjukan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih 

bernilai baginya. Bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran 

yang diharapkanya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang 

dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkanya, maka dia 

akan merasa senang : dia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku 

yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi 

lebih bernilai baginya. 
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Dalam perkembangan teori pertuakaran sosial ada dua penanggap dan 

sekaligus mengembangkan teori pertukaran yang di gagas Homans yaitu Peter M 

Blau dan Richard Emerson.  

2.6.6 Teori Pertukaran Sosial Peter M Blau 

Satu gagasan yang dikemukakan Peter M. Blau (1918- 2002) dalam Amal 

(2012 : 11) atas teori pertukaran Homans adalah bahwa teori pertukaran yang 

dikemukakan Homans dinilainya cenderung ke arah reduksionisme psikologis 

yang menekankan bahwa penjelasan perilaku individu juga berarti penjelasan 

seluruh perilaku kelompok. Tekanan Blau atas kelahiran (emergence) atau 

properti kelompok yang tak dapat diredusir pada psikologi berorientasi individual, 

mengakibatkan Peter Ekeh menggambarkan karya Blau sebagai suatu “tesis yang 

bersifat kolektivis strukturalis” yang dapat dibedakan dari teori individualistik 

behavioris dari Homans. (Paloma, 2000 : 79).  

Pertukaran sosial Blau merupakan hasil dari kritikannya atas teori Homans 

tentang pertukaran sosial yang menitik beratkan pada perilaku individu, menurut 

Blau malah sebaliknya, hal utama untuk memahami fakta social adalah 

memahami struktur social bukan individu seperti kajian Homans. Meskipun 

demikian, Blau mengakui kajian perilaku individu adalah hal yang penting yang 

arus dilakukan untuk menuju pemahaman yang lebih kompleks yaitu struktur 

sosial. Inti dasar pemikiran M. Blau tentang pertukaran sosial: Pertama, 

membedakan kelompok besar (organisasi) dengan kelompok kecil (individu yang 

merupakan bagian dari organisasi atau menut Homans perilaku individu), Kedua, 

pertukran sosial berlangsung antar individu dengan kelompok. Ketiga, nilai norma 

sebagai perantara atau media dalam aktivitas individu dan kelompok tersebut. 

(Salahudin, 2010). 

 

2.6.7 Teori Pertukaran Richard Emerson 

Emerson menerbitkan karya penting tentang hubungan antara “kekuasaan 

dan ketergantungan”. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 1972, Emerson 

menulis dua esai penting yang menandai awal tahap baru perkembangan teori 
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pertukaran sosial. Pada tulisannya yang pertama Emerson coba menjelaskan 

tetang psikologi pada pertukaran sosial dan pada tulisanya yang ke dua di tahun 

1972 Emerson beralih ke tingkat makro, hubungan pertukaran dan struktur 

jaringan. Kemudian ia membuat hubungan mikro-makro yang kian lebih tegas 

dengan menempatkan struktur jaringan pada posisi yang penting dalam 

hubungannya antra mikro-makro.(Amal, 2012 : 12) 

Molm dan Cook melihat ada tiga faktor mendasar yang mendorong 

terbentuknya gagasan Emerson, yaitu (Amal, 2012 : 11-12) : 

1. Emerson telah tertarik pada teori pertukaran ketika menyusun naskah 

tentang hubungan kekuasaan dan ketergantungan. Menurutnya, 

kekuasaan adalah pusat perhatian teori pertukaran.  

2. Emerson merasa dapat menggunakan behaviorisme sebagai basis teori 

pertukarannya, namun dengan menghindarkan masalah yang menimpa 

Homans, yakni teori pertukarannya. 

3. berbeda dengan Blau, Emerson ingin menjelaskan struktur dan 

perubahan sosial sosial dengan menggunakan “hubungan sosial dan 

jaringan sosial sebagai blok bangunan yang merentang tingkatan 

analisis yang berbeda”. Aktor menurut Emerson dapat berupa 

individual atau struktur sosial lebih besar –walaupun struktur berfungsi 

melalui agen yang dipandang terlampau reduksionistik dan aktor 

individual terlalu rasional. 

Ada tiga intiasumsi teoritis penting yang coba di kemukakan Emerson 

yang bertolak dari pemikiran individual behaviorisme sebagai acuan analisisnya. 

(Ritzer dan Goodman, 2008 : 375), yaitu : 

a. orang yang merasa persaingan bermanfaat baginya cenderung 

bertindak secara rasional begitu persaingan itu terjadi. 

b. Karena orang akhirnya merasa jemu dengan persaingan maka manfaat 

persaingan itu akan semakin berkurang. 

c. Manfaat yang didapatkan orang melalui proses sosial tergantung pada 

manfaat yang mampu mereka berikan dalam pertukaran, memberi 
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teori pertukaran, pemusatan perhatianya pada aliran manfaat melalui 

interaksi sosial. 

Dalam perkembangan pemikiran Emerson, ia coba membangun teori 

pertukaran sosial yang memperlakukan struktur sosial sebagai variabel yang 

saling terpengaruh. Dalam tulisanya yang pertama, Emerson memusatkan 

perhatian pada aktor tunggal yang terlibat dalam hubugnan pertukaran dengan 

lingkugnanya. Sedangkan dalam tulisanya yang kedua ia kembali pada hubungan 

pertukaran sosial dan ke jaringan pertukaran (exchange net wort). (Ritzer dan 

Goodman, 2008 : 375). 

Hal penting yang coba di ungkap dalam teori pertukaran Emerson, yaitu 

persoalan ketergantungan kekuasaan. Emerson mendefenisikan kekuasaan sebagai 

tingkat biaya potensial yang menyebabkan seorang aktor dapat memaksa aktor 

lain “Menerima”, sedangkan ketergantugan melibatkan tingkat biaya potensial 

yang diterima seorang aktor dalam suatu relasi. Kekuasaan yang tidak seimbang 

dan ketergantungan menyebabkan ketidaksimbangan dalam hubungan, tetapi 

melalui perjalanan waktu ketimpangan ini akan bergerak menuju hubungan 

kekuasaan dan ketergantugan yang semakin seimbang. (Amal, 2015 : 14). 

a. Relasi kekuasaan dan ketergantungan 

Relasi sosial menurut pemahaman Emerson hanya berkembang diseputar 

kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan prosedur penyeimbang kekuasaan, dan 

sisanya pada konsep ketergantungan. Emerson berpendapat bahwa relasi-relasi 

ketergantungan itu akan mempersatukan orang (selama orang itu saling 

bergantung maka mereka akan membentuk relasi dan tetap melanjutkan hubungan 

relasi tersebut), akan tetapi juga akan menimbulkan ketidaksetaraan kekuasaan 

yang menyebabkan konflik dan perubahan sosial. 

Emerson mendefenisikan ketergantugan seseorang aktor pada aktor lain 

dengan taraf sejauh mana hasil-hasil yang dihargai oleh aktor bergantung dengan 

pertukaran pada aktor yang satu lagi. (Ritzer dan Smart, 2010 : 520). Emerson 

mengemukakan ketergantugan B kepada A akan meningkat seiring dengan nilai 
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yang di berikan B terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh A, dan menurun 

seiring dengan banyaknya alternatif sumber lain yang dimiliki B untuk sumber 

daya yang dimiliki oleh A. Ketergantugan timbal balik bemberikan dasar 

struktural bagi kekuasaan mereka atas satu sama lain. Kekuasaan A terhadap B 

sama dengan ketergantugan B terhadap A. 

Kekuasaan dalam relasi diadik (dua) digambarkan atas dua dimensi 

keseimbangan atau antara A dan B sama-sama memiliki kekuasaan yang mutlak. 

Bila kedua aktor sama-sama saling bergantung maka kekuasaan dalam relasi itu 

seimbang. Namun bila ketergantugan B terhadap A lebih besar maka kekuasaan 

tidak berimbang. 

Dalam formulasi ini, kekuasaan adalah potensi struktural yang berasal dari 

relasi ketergantugan di antara aktor-aktor dan pengunaan kekuasaan dapat 

berbentuk prilaku. Semakin besar ketergantugan B terhadap A, maka semakin 

besar potensi harga yang dibebankan A terhadap B. 

 

b. Kelompok dan jaringan pertukaran 

Emerson merupakan tokoh yang coba menhubungkan teori pertukaran 

dengan bidang analisis jaringan sosial. Dia mulai dengan membedakan antara 

kelompok dan jaringan sebagai bentuk- bentuk struktural yang berbeda. Kelompok 

merupakan aktor kolektif (misalnkan : sebuah tim atau organisasi) yang berfungsi 

sebagai unit tunggal dalam pertukaran dengan aktor-aktor lain. Sedangkan 

jaringan pertukaran merupakan kumpulan relasi pertukaran langsung antara 

aktor-aktor, individu atau kolektif yang terkoneksi dengan satu sama lain. (Ritzer 

dan Smart, 2010 : 521). 

Relasi yang saling terkoneksi dihubungakan oleh satu aktor utama 

(misalnya, A-B-C), dan pertukaran dalam satu relasi (misalnya, A-B) 

mempengaruhi frekuensi atau nilai pertukaran di dalam relasi yang lain (misalnya, 

B-C). Pertukaran dikatakan positif selama pertukaran dalam satu relasi akan 

meningkatkan pertukaran dalam relasi yang lain, dan negatif bila pertukaran 

dalam satu relasi menurunkan pertukaran pada relasi yang lain. 
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Dengan mengunakan prinsip dasar ini, Emerson dalam Ritzer dan Smart, 

2010 mengemukakan bahwa ragam luas bentuk sosial akan dapat dianalisis, 

termasuk jaringan berlapis, pembagian kerja, ‘lingkugan sosial’ pertukaran 

intrakategori seperti kartel, dan pembentukan norma.    

 

2.7. Kajian yang Relevan 

Dari hasil penelusurtan Penulis terkait dengan apa yang penulis teliti 

setidaknya ada beberapa referensi yang Penulis jadikan rujukan, antara lain :  

Penelitian yang pertama dengan judul : Perilaku Komunikasi Pemandu 

Lagu Dalam Melayani Pelanggan di karaoke Beone di Kota Bandung (Studi 

Deskrif mengenaiperilaku komunikasi pemandu lagu dalam melayani pelanggan 

di karaoke BeOne kota Bandung). Penelitian  ini di lakuakan oleh  oleh Rudi 

Apriansyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perilaku Komunikasi 

Pemandu Lagu Dalam Melayani Pelanggan di Karaoke BeOne Kota Bandung. 

Penelitian ini membahas tentang perilaku komunikasi dilihat dari komunikasi 

verbal, komunikasion verbal, dan motif yang mendasari perilaku komunikasi 

tersebut. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa perilaku komunikasi dilihat dari 

komunikasi verbal berupa penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, ada 

juga beberapa kata sapaan seperti “hai mas, gimana kabarnya?”, “om kemana aja 

jarang kesini?, “ silahkan om mau di temenin karaoke?”dan juga beberapa istilah 

– istilah seperti Oteng, Icen dan Cuan. Komunikasi non verbal berupa gerakan 

tangan, sentuhan dan gerakan badan seperti mengajak pelanggan bergoyang 

bersama pemandu lagu, dan dilihat dari segi penampilan yang dia kenakan dari 

pemandu lagu seperti memakai pakaian yang sexy, make up yang cantik, 

accessories yang sesuai dengan busana, bau – bauan yang membuat hasrat 

pelanggan meningkat dan yang terakhir adanya motif masa depan seperti 

mendapat penghasilan yang cukup besar dan begitu mudah didapatkan adapun 

motif masa lalu seperti yang awal hanya ikut – ikutan lalu menjadi sumber 
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penghasilan, dan juga karena ada suatu kekecewaan yang dia dapatkan dan 

melampiaskan nya dengan cara menjadi pemandu lagu. 

Penelitian yang kedua dengan judul : Konsep Diri dalam Dinamika 

Psikososial Wanita Pemandu Karaoke di Kota Solo. Penelitian ini dilakukan oleh 

Nuri Irmawati (F.100.104.114) mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari  penelitian ini adalah mendeskripsikan 

konsep diri wanita pemandu karaoke terbentuk karena dinamika psikososial 

profesinya sebagai pemandu karaoke. hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Pemandu karaoke ini membentuk konsep dirinya menjadi pribadi yang acuh 

terhadap masyarakat/ lingkungan sosial yang menilainya secara negatif, bersikap 

masa bodoh dan kurang peduli dengan keadaan lingkungan masyarakat, 

cenderung berperilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Dari hasil 

penelitian ini diketahui terbentuknya konsep diri pemandu karaoke disebabkan 

karena adanya interaksi antara respon prilaku dan pandangan negatif masyarakat 

terhadap pemandu karaoke, dengan faktor latar belakang keluarga, dan kondisi 

lingkugan tempat tinggalnya. 

Penelitian yang ketiga dengan judul : Pola Komunikasi Transaksional 

Dalam Bisnis Prostitusi Terselubung (Study kasus  Daerah Wisata Karaoke 

Bandungan Jawa Tengah).  Penelitian ini dilakukan oleh Fernandi Teda Mahendra 

(362007086) Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Universitas Kristen Satya 

Wacana. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pola komunikasi trasaksional yang terjadi dalam bisnis prostitusi 

terselubung di wisata karaoke Bandugan Kabupaten Semarang. Dan mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang membuat wanita mau terjun menjadi PK. Serta 

keterlibatan pihak-pihak yang ada di Bandungan dalam menjalankan bisnis 

prostitusi.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini memakai teori komunikasi 

transakional terselubung yang ada di objek wisata Kecamatan Bandugan memang 

dilakukan dengan cara terselubung.  Menjamurnya hotel dan tempat karaoke 

menjadi daya tarik wisata tersendiri yang ada di Bandugan. Di samping karaoke 

selai menyediakan jasa tempat karaoke juga terdapat wanita pemandu karaoke 
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atau juga yang disebut dengan singkatan PK. Wanita PK selain melayani menjadi 

pemandu karaoke, biasanya ada juga yang disewa untuk kencan di hotel. 

Penelitian ini dalam melakukan pengamatan awal menemukan fakta bahwa dalam 

melakukan transaksinya  para PK juga dikoordinir oleh seorang germo, selain itu 

juga di bantu oleh pihak ketiga (petuags hotel dan tukang ojek). Selain itu 

pelanggan juga bisa memilih PK yang ingin di ajak chek in melalui foto yang ada 

di gadget milik germo. 

Berdasarkan pada paparan di atas dapat diketahui bahwa adanya kesamaan 

antara penelitian-penelian terdahulu dengan penelitian yang Penulis laksanakan 

yakni terkait tentang subyek Penelitian yaitu Pemandu Karaoke (PK). Sedangakan 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan  yang Penulis teliti terdapat pada 

objek peneltian. Ketiga penelitian diatas tidak ada satupun yang membahas 

tentang Hubungan Pertukaran pada Pemandu Karaoke, melainakan tentang 

perilaku komunikasi Pemandu Lagu (penelitian yang pertama), sedangkan 

penelitian yang kedua hanya melihat konsep diri wanita Pemandu Karaoke (PK) 

yang terbentuk karena dinamika  psikososial profesinya sebagai pemandu karaoke 

(penelitian kedua), dan penelitian yang ketiga hanya melihat pola komunikasi 

trasaksional Pemandu Karaoke pada prostitusi terselubung (penelitia ketiga). 

Walaupun locus penelian yang penulis lakukan dengan penelitian yang ketiga ini 

sama, namun  penelitian ini sangat berbeda dari pembahasan maupun teori yang 

digunakan. 

 

2.8. Kerangka Teoritis 

Titik tolak berkembangnya suatu usaha karaoke adalah bagaimana 

menarik pelanggan sebanyak mungkin untuk datang berkaraoke, oleh karena itu 

banyaknya strategi maupun cara yang coba diterapkan oleh suatu usaha karaoke 

untuk mencapai tujuan tersebut. salah satu strategi yang sering diterapkap oleh 

suatu usaha karaoke (khususnya usaha karaoke yang bertema dewasa) adalah 

menyediakan layanan Pemandu Karaoke (PK).  Dalam perkembanganya PK 

(berjenis kelamin Perempuan) memiliki magnet tersendiri guna menarik 

pelanggan (kususnya berjenis kelamin laki-laki ) dengan penampilanya yang 
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rupawan dan sexy. Oleh karena itu para PK dituntut untuk mampuh menghibur 

pelanggan dengan cara menemani saat berkaraoke. 

Dari penjelasan singkat di atas maka locus  acuan kerangka pikir yang 

Penulis teliti yaitu di wisata karaoke Pesona Bandungan, Ambarawa. Pesona 

merupakan salah satu tempat karaoke dewasa yang berlokasi di Bandungan, 

Ambarawa. Pesona sendiri memiliki lima cabang yang semuanya berlokasi di 

bandungan. Dalam hal menarik pelanggan untuk datang berkaraoke, Pesona 

karaoke menawarkan berbagai macam paket promo dan  memfasilitasi tempat 

karaokenya dengan fasilitas yang modern yaitu sistem operasionalnya 

mengunakan komputer maupun layar lebar (LCD) proyektor dan tidak lupa juga 

Pesona karaoke menyediakan layanan pemandu karaoke. pemandu karaoke sendiri 

bagi Pesona karaoke merupakan suatu magnet andalan guna menarik pelanggan 

atau konsumen untuk datang berkaraoke. Untuk itu Pesona menjalin hubugan 

kerja dengan para  pemandu karaoke. 

Pesona karaoke dalam hal menjalin hubungan kerja dengan PK maka 

Pesona menambahkan satu struktur kerja pada managerialnya yaitu PTL 

(Pengantar Tamu Losmen) atau yang lebih dikenal dengan petugas lapangan. 

Proses kerja dari PTL sendiri dalam kaitanya dengan PK adalah mengantar, 

menjemput, maupun memberikan peluang kerja kepada PK untuk menunggu 

pelanggan di Pesona Karaoke. pada dasarnya para PK ini dalam proses kerjanya 

bersifat Freelane (bebas tanpa ikatan), bila mana PK tersebut sudah di booking 

oleh langgananya maka PK tersebut bisa saja langsung pergi berkaraoke bersama 

pelangganya di tempat karaoke yang dipilih oleh pelangganya tersebut baik di 

tempat karaoke lain maupun di Pesona karaoke sendiri. Namun apabila pelanggan 

dari PK tersebut tidak mengunakan jasanya maka PK sangat membutuhkan peran 

dari PTL untuk memberikan akses kerja  memperoleh pelangan yang datang 

berkaraoke di karaoke Pesona. 

Dalam memberikan akses kerja pada PK di Pesona sangat  terbatas dan 

harus melalui PTL. Para PK yang dipilih oleh PTL tersebut kemudian didata guna 

menjaga kemungkinan adanya pengaduan dari konsumen terkait layanan dari PK 

tersebut. Dari penjelasan di atas maka dalam menciptakan suatu peluang akses 
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kerja bagi para PK sangat bergantung pada peran PTL dan dari adanya 

ketergantugan tersebut menciptakan suatu proses pertukaran antara PK dan PTL. 

Demikianlah kerangka pikir penelitian, yang menjadi acuan peneliti untuk 

mendeskripsikan  hubungan Pertukaran antar Pemandu karaoke (PK) dengan 

Pengantar  Tamu Losmen (PTL) di wisata karaoke Pesona Bandugan, Ambarawa. 

 

Bagan Kerangka Pikir 
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