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BAB V

Pada Bab ini akan diuraikan hasih penelitian yang merujuk pada tujuan 

penelitian yaitu : Mendeskripsikan Model Hubungan Pemandu Karaoke 

(PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) dalam perspektif Teori 

Pertukaran Sosial di Wisata Karaoke Pesona Bandungan.

5.1. Struktur Organisasi Pesona Karaoke Bandungan.

Dalam menjalankan bisnis karaoke ini Pesona Karaoke menarapkan sistem 

manegerial yang bertujuan agar usaha karaoke ini lebih terstruktur dan terkontrol. 

Struktur organisasi di Pesona karaoke sendiri terdiri atas Owner (Pemilik), 

Maneger, Kasir, Operator  (Waitres, office boy (OB) dan Parkir), dan  PTL1 

Gambar struktur organisasi Pesona Karaoke :

Gambar 5.1

Struktur Organisasi Pesona Karaoke

1 Sebagaimana dijelaskan George, selaku Maneger di Pesona Karaoke. waancara tanggal 05 
februari 2017 
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Dari bagan struktur organisasi di atas  mengambarkan pola sistem kerja di 

Pesona Karaoke yang terdiri atas : pertama , Owner (Pemilik) selain sebagai 

pemiliki owner juga memiliki peran dalam menjalin hubugnan dengan 

lingkugnan, TNI maupun POLRI dalam hal menjamin keamanan dari usaha 

karaoke ini. Kedua, maneger yang berperan dalam mengontrol kinerja kariawan di 

Pesona Karaoke, selain itu juga Maneger berperan penting dalam  pengambilan 

keputusan terkait proses kerja di Pesona Karaoke.

Ketiga, kasir memiliki fungsi sebagai tempat booking maupun registrasi  

room (ruang karaoke) dan PK setelah habis berkaraoke. Selain itu kasir dalam 

pesona juga  memiliki peran dalam membawahi Operator dan PTL. Dalam artian 

bila adanya pemesanan PK dari pelanggan kepada Kasir, maka kasir akan 

menghubungi PTL untuk mencarikan dan mengantarkan PK ke dalam room 

(ruang karaoke). begitu juga dengan Operator yang mana bila adanya pemesanan 

makanan maupun minuman dari pelanggan maka kasir akan langsung 

menghubungi Operator begitu juga bila room selesai dipergunakan maka kasir 

akan menghubugani Operator untuk membersihkan room (ruang karaoke).

Keempat, Pengantar Tamu Losmen (PTL) sebagaimana sudah dijelaskan 

pada bab sebelumnya bahwa PTL merupakan struktur baru yang di tambahkan di 

Pesona Karaoke guna menjalin hubungan dengan Pemandu Karaoke (PK). 

Kelima, Operator yang mana pada dasarnya merupakan struktur kerja yang 

berfungsi dalam hal mengoperatorkan musik dalam ruang karaoke, namun seiring 

perkembangan teknologi yang mana musik dalam ruang karaoke dapat di atur 

sendiri oleh pelanggan maka Operator beralih fungsi. di Pesona karaoke struktur 

kerja Office Boy (OB), waitres (pelayan) maupun parkiran masuk dalam kategori 

operator.  

5.2. Hubungan  Pemandu Karaoke (PK) dengan Pesona Karaoke Bandungan.

Berbicara soal Pemandu karaoke (PK) dalam hubungannya dengan Pesona 

karaoke  sudah tentu tidak terlepas dari  yang namanya Pelanggan. sebagaimana 

dijelaskan bahwa pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli ataupun 
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pengguna jasa  yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa 

secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penjual atau 

penyedia jasa. Dalam sebuah bisnis karaoke pelanggan sangat dibutuhkan untuk 

menjamin keberlangsungan dari usaha karaoke tersebut. Tanpa adanya pelanggan 

tetap maka dalam perkembanganya usaha karaoke akan terobang – ambing.  

Tidak dipungkiri bahwa peran seorang Pemandu karaoke (PK) di Pesona 

Karaoke menjadi sangatlah penting dalam hal menarik pelanggan untuk datang 

berkaraoke. Untuk itu Pesona Karaoke menjalin hubungan kerja dengan Pemandu 

karaoke (PK) sebagai salah satu strategi untuk menarik  pelanggan. 

Dalam proses hubungan kerja pihak Pesona karaoke dengan Pemandu 

karaoke (PK) sangat ditentukan oleh peraturan yang disepakati dalam 

Panguyuban karaoke di Bandungan, yaitu setiap tempat karaoke yang berada di 

bandungan hanya boleh menerima tenaga kerja Pemandu Karaoke (PK) sesuai 

dengan jumlah room (ruang karaoke) yang ada. setiap Pemandu karaoke yang 

terdaftar akan langsung mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan harus 

mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.  Sebagaimana di sampaikan George 

selaku Maneger di Pesona Karaoke wawancara tanggal 5 februari 2017. 

“Kalau di Pesona karaoke jumlah Pemandu 
karaoke di sesuaikan dengan jumlah room yang 
ada jadi siapa saja PK yang datang di sini (Pesona 
karaoke) kami terima bila memang kuota untuk 
pemandu karaoke masih ada dan lansung kami 
berikan KTA (kartu tanda anggota). Itu sudah 
peraturan Panguyuban”

George menambahkan : bagi pemandu karaoke yang terdaftar sebagai 

anggota di pesona memiliki jangka waktu kerja selama 6 bulan  dan  akan di 

gantikan lagi tergantung kinerja Pemandu karaoke, bila dalam waktu kerja  6 

bulan Pemandu Karaoke jarang di booking pelanggan maka akan di gantikan 

lagi dengan pemandu karaoke yang baru. Proses pembagian hasil antara pihak 

karaoke Pesona dengan Pemandu Karaoke (PK) tergantung dari berapa lama 

Pemandu karaoke (PK) tersebut melayani Pelanggan. Harga pemandu karaoke 
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yang di tetapkan di pesona sebesar 80 ribu/ jam, yang didapatkan perusahaan 

(Pesona Karaoke )  20 ribu/jam  dan untuk pemandu karaoke 60 ribu/ jam. 

Sebagaimana Penuturan George :

“Pesona karaoke kan ada 4 jadi harga Room (ruang 
karaoke) di setiap Pesona juga berbeda. Kalao 

biasanya di pesona 3 dan 4 harga PK  Rp 80,000 / jam 
dan di bagi untuk Perusahaan (Pesona Karaoke) 
sebesar  Rp 20,000, jadi yang di terima PK/ jam ya Rp 
60,000. Untuk harga Room di pesona 3 dan 4 
berfariatif tergantung fasilitas dan kapasitas yang 
biasa di tarif Rp60,000 sampai Rp 70,000, dan untuk 
Room yang VIP Rp 90,000.”

Di Pesona Karaoke sendiri, bagi Pemandu karaoke yang bekerja harus 

menaati peraturan yang sudah di tetapkan  yang mana setiap pelanggaran akan 

dikenakan denda sebesar Rp 1000.000  dan apabila peraturan tersebut masih 

tetap dilanggar maka Pemandu karaoke (PK) tersebut akan di keluarkan  dari 

pesona karaoke. Sebegitu eratnya hubugan setiap tempat karaoke di Bandugan 

maka bagi setiap pemandu karaoke (PK) yang melanggar peraturan tersebut 

tidak akan di terima di tempat karaoke manapun di kawasan Bandungan dan 

dengan demikian PK tersebut secara otomatis akan kelaur dari wilayah 

Bandugan.  Sebagaimana di sampaikan George :

“Kalau peraturan Perusahaan (Pesona) sendiri ada tetapi 
tidak  tertulis.  Peraturan yang berlaku  di atur oleh 
panguyuban dan di sepakati bersama. Misalnya : 

PK yang pada jam kerja (memandu karaoke) pergi bersama 
pelanggan untuk ngamar (pesan kamar di hotel) akan 
mendapatkan teguran / langsung di keluarkan.

Kalau ada PK yang terbukti menggoda warga Bandungan 
yang sudah beristri akan langsung di keluarkan dari 
Bandungan.

PK yang sudah memiliki KTA (kartu tanda anggota) di 
suatu tempat karaoke dan pada jam kerja di boking 
pelanggan untuk pergi berkaraoke di tempat lain (tempat 
karaoke lain) akan mendapatkan sangsi Rp 1000,000 / di 
cabut KTAnya kalau sudah di cabut KTAnya di jamin PK 
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ini tidak akan di terima kerja lagi di Tempat karaoke lain 
(tempat karaoke di wilayah Bandungan). Tetapi untuk 
masalah yang satu ini jarang terjadi di Pesona karaoke. “

George  juga menambahkan : dalam hal menerima maupun meberhentikan 

PK bekerja di Pesona Karaoke merupakan Ketupusanya sebagai Maneger, 

sedangkan PTL hanya diberikan tanggung jawab  untuk mengontro kinerja PK dan 

memberikan laporan kepada Maneger2.

Dalam memberikan peluang kerja bagi Pemandu Karaoke (PK),  pihak 

Pesona Karaoke  tidak membatasi jumlah PK  yang ingin bekerja di pesona, dalam 

artian bila jumlah Pemandu karaoke yang terdaftar atau memiliki KTA (Kartu 

tanda anggota) di Pesona Karaoke sudah habis di booking dan jumlah room (ruang 

karaoke) masih tersisa maka itu akan menjadi tugas PTL  untuk  mencari Pemandu 

karaoke (PK) dicabang Pesona yang lain atau bahkan kepanti- panti yang 

menampung para pemandu karaoke (PK ) yang berstatus Free lane (bebas tanpa 

ada ikatan dengan suatu temapt karaoke). sebagaimana di jelaskan George :

“Kalau stok PK di salah satu Pesona sudah habis 
maka  itu menjadi tanggung jawab PTL untuk 
mencari PK  di Pesona yang lainya yang belum di 
booking/ PTL biasa mencari di tempat karaoke 
cabang Pesona atau ke panti tempat PK biasa 
berkumpul. Intinya itu menjadi tanggung jawab 
PTL.”

Dari penjelasan Hubungan antara Pemandu Kraoke (PK) dengan Pesona 

Karaoke di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

2 George, maneger Pesona Karaoke. wawancara tanggal 5 Februari 2017
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Gambar 5.2

Model Hubungan PK dengan Pesona Karaoke 

Keterangan Gambar 5.2 :

1. Pemandu Karaoke (PK) yang terdaftar bekerja di Pesona Karaoke dan 

memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) .

2. Hubungan PK yang berstatus Freelane (bebas) dengan Pesona karaoke 

yang ditandai garis putus-putus ini menjelaskan bahwa hubungan PK 

dengan Pesona Karaoke merupakan bentuk hubungan tidak langgsung. 

Dalam artian bila mana stok Pemandu karaoke di Pesona sudah habis 

dibooking sedangkan  masih adanya room  (ruang karaoke) dan adanya 

Pesanan PK dari Pelangga, maka Pesona Karaoke mensiasatinya dengan 

mencari PK yang berstatus free lane ini melalui relasi –relasi yang dimiliki 

oleh  PTL.

3. Hubungan Maneger dan PTL yang ditandai dengan garis lurus dan anak 

panah berlawanan ini merupakan struktur kerja di Pesona Karaoke antara 

Maneger dan PTL,  yang mana Maneger memberikan peran kepada PTL 

dalam hal menggontro kinerja dari PK yang terdaftar sebagai anggota di 

Pesona Karaoke dan PTL memberikan laporan terkait kinerja dari PK 

tersebut.
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4. Hubungan PTL dan PK yang ditandai dengan garis lurus dan anak panah 

mengarah ke PK ini menjelaskan Peran PTL dalam menilai kinerja dari 

PK, meliputi : pelanggaran yang dilakukan PK, priaku PK, adanya laporan 

dari Pelanggan akan pelayanan yang di berikan PK, dan juga seberapa 

banyak PK ini mampu mendapatkan pelanggan.

5. Hubungan antara Maneger dan PK yang ditandai dengan garis lurus dan 

anak panah mengarah ke PK menjelaskan bahwa Maneger memiliki 

kewenangan penuh dalam hal menerima maupun memberhentikan PK di 

Pesona karaoke berpatokan pada penilaian dari PTL terhadap PK di 

lapangan. 

6. Hubungan antara PK yang berstatus free lane (bebas) dengan PTL yang 

ditandai dengan garis lurus dan anak panah mengarah ke PTL ini 

menjelaskan bagaimana PK memanfaatkan jasa PTL dalam mencarikan 

pelanggan di Pesona Karaoke bila adanya pesanan dari pelanggan.

5.3. Hubungan Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengatar Tamu Losmen (PTL) di 

Pesona Karaoke Bandungan.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwasanya peran Pemandu Karaoke 

(PK) sangat fundamental dalam hal memajukan usaha karaoke Pesona 

dikarenakan PK dianggap memiliki magnet tersendiri dalam hal menarik 

pelanggan untuk datang berkaraoke di Pesona Karaoke. Ada 2 (dua) jenis 

Pemandu karaoke yang menjalin hubungan kerja dengan Pesona karaoke, yaitu 

pertama, pemanadu karaoke (PK) yang terdaftar sebagai anggota dan memiliki 

KTA (kartu tanda anggota) di pesona, kedua adalah Pemandu karaoke (PK) yang 

bersifat free lane atau pemandu karaoke (PK) yang bebas tanpa ada ikatan dengan 

suatu tempat karaoke. 

Dalam manjalin hubungan dengan Pemandu karaoke (PK) ini maka pihak 

Pesona menambahkan satu struktur kerja dalam managemenya. struktur kerja 

yang di tambahkan adalah PTL dengan fungsi mengantar, menjemput dan 

memasukan Pemandu karaoke (PK) kedalam Room (ruang karaoke) bila adanya 
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pesanan dari Pelanggan. selain itu, PTL juga berperan penting dalam menjamin 

keamanan Pemandu karaoke maupun di Pesona karaoke. sebagaimana 

disampaikan Rohim salah seorang PTL di Pesona Bandungan. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 11 februari 2017.

“Kerja Kami (PTL) antar, jemput PK dan juga 
memasukan PK ke dalam Room (ruang karaoke) bila di 
booking, selain itu juga sebagai keamanan kepada PK 
bila adanya pelakuan buruk dari pelanggan dan kami 
(PTL) di beri perintah untuk menilai kerja PK seperti 
seberapa banyak  pelanggan yang megunakan jasanya.”

Dari kutipan wawancara terkait fungsi kerja PTL diatas  perlu  di garis 

bawahi bahwa ada dua jenis Pemandu karaoke (PK) yang dipekerjakan oleh 

Pesona karaoke dan fungsi PTL terhadap kedua jenis PK ini pun berbeda.  

Fungsi utama PTL pada PK yang terdaftar sebagai anggota di Pesona hanya 

mengatarkan PK ke dalam room bila adanya pesanan dari pelanggan dan juga 

PTL memiliki peran penting dalam hal menilai kinerja Pemandu karaoke, dalam 

artian masa depan seorang PK bekerja di Pesona sangat di tentukan oleh 

penilaian PTL, dan fungsi  PTL kepada Pemandu Karaoke yang berstatus free 

lane adalah mengantar, menjemput dan mencarikan pelanggan bagi PK tersebut 

atau memberikan akses kerja di Pesona Karaoke.

Hubungan  yang terjalin antara PK dan PTL menjadi sangat penting dalam 

hal menarik pelanggan untuk datang berkaraoke. Dengan sumber daya dan relasi 

yang di miliki oleh seorang PTL dalam memperoleh Pemandu karaoke (PK) 

menjadikan PTL merupakan salah satu struktur kerja yang penting di Pesona. 

Selain adanya hubungan kerja yang terjalin antara PTL dengan seorang 

Pemandu karaoke (PK), PTL juga berperan dalam  menciptakan  peluang kerja 

bagi Pemandu karaoke (PK). Sebagaimana PTL yang  sejatinya bertugas  

dilapangan sebagai agen stok penawaran Pemandu karaoke (PK) kepada 

Pelanggan diberikan tugas untuk mengontol kinerja dari para PK dan juga 
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memiliki peran  penting dalam mencarikan Pemandu karaoke (PK) bila adanya 

pesanan dari Pelanggan.

Peran PTL di Pesona Karaoke menjadi sangat  penting  bagi seorang 

Pemandu Karaoke (PK) dalam menciptakan akses kerja di Pesona karaoke dan 

juga untuk memperoleh pelanggan. Sebagaimana disampaikan Erin salah 

seorang Pemandu Karaoke. wawancara pada taggal 11 februari 2017

“supaya bisa kerja di Pesona aku mintain tolong 
sama PTLnya, nanti PTLnya tiggal sampaikan 
saja keManager. Kalau nyari Pelanggan di 
pesona ya tiggal nunggu saja di akuarium (ruang 
tuggu bagi PK), kalau lagi sepi ya aku mintain 
tolong sama PTLnya untuk nyari Pelanggan.”

Peryataan yang serupa juga disampaikan A (nama disamarkan) salah seorang 

Pemandu karaoke yang berstatus free lane di Bandungan. wawancara pada 

taggal 18 februari 2017.

“Kalau lagi sepi aku mintain tolong sama mas 
Budi (seorang PTL) untuk nyariin tamu 
(Pelanggan). Kalau udah ada tamu nanti aku 
dihubungi dan langsung di jemput ke kos.“

Dari penjelasan dan kutipan wawancara yang sudah dipaparkan diatas 

bahwa adanya suatu Model Hubungan yang terjalin antara Pemandu 

Karaoke dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) di Pesona Karaoke 

Bandungan. 

5.3.1. Hubungan Pemandu Karaoke (PK) yang Bekerja di Pesona Karaoke dengan 

Pengantar Tamu Losmen (PTL).

Guna memperoleh akses kerja di pesona karaoke, maka seorang PK 

harus menjalin hubungan dengan PTL di pesona, dikarenakan PTL memiliki 

wewenang dalam menentukan peluang kerja bagi Peamandu Karaoke di Pesona 

Karaoke dan dengan sumber daya dalam suatu relasi (PK lain) yang dimiliki 

oleh PTL memungkinkan seorang PK harus menjalin suatu hubungan pertukaran 

dengan PTL agar PTL selalu menawarkan jasanya kepada pelanggan dan juga 
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mempertahankan peluang kerja di Pesona Karaoke. sebagaimana disampaikan 

Erin seorang Peamandu Karaoke di Pesona Karaoke Bandugan :

 “aku (PK) sering kok dimintain uang rokok 
sama masnya (PTL) kalau udah dapat 
pelanggan, biasanya semalam aku tekor sampai 
30 ribu. lah kalo ngak gitu nanti ngak dibantuin 
lagi sama PTL (memperoleh pelanggan).3”

Erin (Peamndu karaoke) juga menambahkan :

“ya kalau sama PTLnya  harus dibaikbaikinlah,  
kalau ngak gitu nanti aku malah dilaporin ngak 
bener sama Menejerrya.”

Mengacu pada pemahaman Homans tentang pertukaran yang bertumpu 

pada interaksi antar individu yang melakukan pertukaran kepentingan dengan 

hukum dasar “ imbalan dan keuntungan yang didapat oleh individu yang 

melakukan pertuakran itu”4, maka model hubungan pertukaran antara Pemandu 

Karaoek (PK) dengan PTL di  Pesona karaoke merupakan pertukaran atas dasar 

imbalan dan keuntungan yang diperoleh keduanya dari hubungan pertukaran 

tersebut.

Pertukaran yang terjadi antara PK dengan PTL di Pesona karaoke berupa 

pertukaran materi maupun nilai moral (sopan santun dan menghargai) yang 

mana agar dapat terus dipekerjakan di Pesona dan memperolah Pelanggan, maka 

seorang  harus memberikan imbalan berupa uang rokok kepada PTL bila mana 

sudah dicarikan  pelanggan dan juga dalam hal prilaku, Erin (Pemandu Karaoke) 

harus menunjukan prilaku baik (sopan santun / menghargai) kepada PTL atau 

mengiyakan apa yang dikatakan oleh PTL agar hubungan keduanya terus 

berlanjut. 

3 Sebagaimana di sampaikan  Erin, pemandu karaoke yang bekerja di Pesona. Wawancara tanggal 
18 februari 2017 
4 Salahudin, “Analisis Prilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 
2010 di Kabupaten Dompu NTB”. Tugas Matakuliah Teori Sosiologi. Program Study 
Pasca Serjana UMM. 
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Peryataan dan kutipan wawancara diatas menunjukan adanya  imbalan dan 

keuntungan yang di pertukarkan PK terhadap sumber daya yang di miliki oleh 

PTL, dalam hal ini untuk memperoleh pelanggan dan mempertahankan peluang 

kerja di Pesona karaoke. dengan mendapatkan kewenangan penuh dari maneger 

dalam hal menilai kinerja dari Pemandu Karaoke (PK) dan juga memiliki relasi-

relasi (Pemandu karaoke), maka PTL memiliki peran penting dalam hal 

menentukan peluang kerja  seorang  Pemandu Karaoke (PK) di Pesona Karaoke. 

peryataan diatas diperkuat dengan hasil wawancara Peneliti kepada Rohim 

(PTL) di pesona karaoke. wawancara tanggal 11 februari 2017.

“saya : mas, kata pak George (maneger) kalau  tugas PTL juga 
yang mengotrol kinerja PK di lapangan ?

Rohim (PTL) :  kontrol PK dilapangan ya juga menjadi tugas 
kami (PTL) ” 

Saya : kontrol seperti apa mas  ?

Rohim (PTL) : banyak mas. Misalnya : kalau adanya laporan dari 
pelanggan entah kehilangan barang atau pelayanan PK yang 
kurang memuaskan (prilaku PK terhadap pelanggan), kalao ada 
PK yang langgar peraturan, dan kalau Pknya jarang di pakai 
(booking) pelanggan itu juga di nilai mas.

Saya : jadi penilaian mas (PTL) terhadap PK  berpengaruh ya 
terhadap kerja PK di Pesona?

Rohim (PTL) : ngaruh lah mas, kalau memang kerjanya ngak 
becus dan ceweknya  blagu (sombong) sama Kami (PTL)  ya tak  
keluarkan dari sini (Pesona).  Di Bandungan pemandu karaokenya 
banyak kok 

Saya : jadi  mas (PTL) juga memiliki fungsi untuk 
memberhentikan PK di Pesona ya? 

Rohim : ngak gitu mas. Kalau yang masukin dan keluarin  Pknya  
tetap  jadi kewenangaan Bos (maneger),  kalau tugas kami kan 
hanya mengontrol dan menilai kerja cewek-cewek itu (PK) dan 
nyariin PK .” 

Rohim (PTL) juga menambahkan : 

“kami (pesona karaoke) setiap minggu ada evaluasi anggota 
(kariawan Pesona ),  jadi kalau ada PKyang kerjanya tidak becus 
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aku laporkan  ke Bos (maneger)  pasti langsung diberhentikan 
dari sini (Pesona) dan kami (PTL) di tugaskan  nyari PK untuk 
gantiin cewek (PK)  yang dikeluarkan itu”

Dari hubungan pertukaran antara PK dan PTL seperti penjelasan diatas, 

membentuk suatu hubungan pertukaran langsung. Sebagaimana dijelaskan Blau 

bahwa bentuk pertukaran  langsung  merupakan pertukaran yang didasarkan 

pada trasaksi-transaksi pertukaran sosial yang simbang (simetris) maupun tidak 

seimbang (asimetris). Dalam kontek ini pertukaran yang terjadi adalah  

pertukaran langsung (direct exchanger/ dalam relasi diadik (dua). pertukaran 

langsung (direct exchanger) :terjadi antara dua aktor, yang mana hasil tiap aktor 

bergantung pada prilaku aktor yang satu lagi. Misalkan : PTL memberikan 

bantuan kepada PK bergantung pada balasan  PK terhadap bantuan yang 

diberikan PTL. Hubungan pertukaran secara langsung dapat digambarkan 

sebagai berikut :

Gambar 5.3

Pertukaran Diandik PK yang bekerja di Pesona Karaoke dengan PTL

Dari gambar pertukaran langsung diatas menunjukan adanya ketidak 

seimbangan dalam dimensi pertukaran antara PK dengan PTL dipesona karaoke.  

walaupun keduanya sama-sama memliki peran vital bagi  Pesona Karaoke, yang 

mana  PK memiliki peran penting dalam menarik pelanggan untuk datang 

berkaraoke dan PTL dengan sumber daya dan relasi yang dimikinya terkait stok 

pemandu karaoke dan peran dalam menilai kinerja dari para Pemandu karaoke 

(PK) namun dari pertukaran keduanya sangat didasari pada suatu proses 

ketergantungan PK terhadap sumber daya yang dimiliki oleh PTL dan  
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mengakibatkan pertukaran antara keduanya menjadi tidak seimbang.  

Sebagaimana di jelaskan Blau bahwa pertukaran sosial yang tidak seimbang 

akan menyebabkan adanya perbedaan dan diferensiasi kekuasaan karena dalam 

pertukaran tersebut ada pihak yang merasa lebih berkuasa dan mempunyai 

kemampuan menekan dan dilain pihak ada yang merasa dikuasai dan merasa 

ditekan. Kekausaan menurut Blau kemapuan setiap orang atau kelompok untuk 

memaksakan kehendaknya pada pihak lain (Tamtalahitu, 2011 : 51).

Dari penjelasan diatas peneli melihat adanya suatu bentuk kekuasaan dari 

ketergantungan antara PK dengan PTL di Pesona Karaoke Bandugan.  Dari 

hubungan pertukaran ini membentuk suatu Pertukaran kekuasaan sebagaimana 

dikemukakan Blau bahwa kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung 

pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai sesuatu itu menjadi 

lebih tinggi dari nilai pertukaran yang dia tawarkan. Jadi hemat Peneliti bahwa 

hubungan pertukaran yang terjadi antara PK dengan PTL di Pesona karaoke ini 

memunculkan suatu ketidak setaraan sumber daya, sehingga memunculkan 

kekuasaan bagi yang memiliki sumber daya tersebut.  

Sebagaimana ditambahkan  Emerson ketergantungan satu aktor terhadap 

aktor yang lain dengan taraf sejauh mana hasil-hasil yang di hargai oleh aktor 

bergantung dengan pertukaran pada aktor yang satu lagi (Ritzer dan Smart, 

2010, 520). Dari pemahaman Emerson terkait dengan relasi ketergantungan dan 

kekuasaan yang sudah di paparkan di atas menjelaskan bagaimana ketergantung 

PK akan semakin besar kepada PTL dalam hal memperoleh akses kerja di 

Pesona karaoke dan juga dalam hal memperoleh pelanggan. dalam artian 

kekuasaan PTL kepada PK sama dengan bagaimana ketergantugan PK terhadap 

PTL tersebut.

Dari contoh dan penjelasan yang sudah di paparkan tentang Model 

Hubungan Pemandu karaoke (PK) yang bekerja di Pesona dengan Pengantar 

Tamu Losmen (PTL) dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 5.4

Model Hubungan  PK dengan PTL di Pesona karaoke Bandungan

Keterangan gambar 5.4

1. Hubungan antara Pesona karaoke dengan PTL yang di tandai dengan garis 

lurus dan anak panah mengarah ke PTL menjukan kewenangan yang 

diberikan  Pesona Karaoke terhadap PTL dalam hubunganya dengan 

Pemandu Karaoke (PK).

2. Hubungan  antara PK dengan PTL yang mana di tandai dengan  garis lurus 

dan anak Panah mengarah ke PTL menunjukan besarnya ketergantungan 

PK terhadap sumber daya yang dimiliki oleh PTL, dan anak panah Putus-

Putus yang mengarah ke PK menunjukan kurangnya ketergantugan PTL 

terhadap PK. Hal ini menunjakan begitu besar ketergantugan PK terhadap 

sumber daya yang dimiliki PTL yang mengakibatkan pertukaran diantara 

keduanya menajdi tidak seimbang. Yang mana imbalan yang dibebankan 

PTL kepada PK sebanding dengan seberapa besar ketergantungan PK 

terhadap PTL. 

3. Garis no 3 ini menunjukan sumber daya yang dimiliki oleh PTL dalam 

pertukaranya dengan PK.
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4. Hubungan ini menunjukan seberapa besar peluang PK untuk dapat terus 

bekerja di Pesona Karaoke tergantung bagaimana seberapa besar hubugan 

pertukaranya dengan PTL (sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 2).

5.3.2. Hubungan Pemandu Karaoke (PK) yang berstatus Free lane dengan 

Pengantar Tamu Losmen (PTL) di Pesona Karaoke

Hubungan  yang terjadi antara PK yang berstatus free lane dengan PTL ini 

berbeda dengan pertukaran yang sudah dijelaskan diatas. Pada dasarnya, PK yang 

berstatus freelane  merupakan PK yang tidak memiliki akses kerja di suatu tempat 

karaoke dan untuk memperoleh pelanggan biasanya PK yang berstatus free lane 

ini bergantung pada  langganan-langgnan (pelanggan tetap) yang dimilikinya dan 

bila lagi sepi maka PK free lane ini memanfaatkan jasa dari PTL yang bekerja di 

tempat karaoke untuk dicarikan pelanggan, bila PTL mendapatkan pelanggan, 

maka PTL akan langsung menghubungi, menjemput PK tersebut. Imbalan dan 

keuntugan dari pertukaran keduanya sesuai dengan kesepakatan yang mana PTL 

akan selalu mempergukan jasa PK free lane ini bila mana stok PK di tempat 

karaoke sudah habis dibooking. imbalan yang diberikan PK berupa materi (uang) 

sesuai dengan kesepakatan dengan PTL  sedangkan keuntungan yang diperoleh 

PK adalah sumber daya yang dimiliki seorang PTL ialah  mencarikan pelanggan 

di Pesona Karaoke.  sebagaimana disampaikan A (nama disamarkan)  PK yang 

berstatus  free lane di Bandungan. 

“kalau lagi sepi biasanya aku minta tolong PTL 
untuk nyariin tamu (pelanggan)di Pesona 
Karaoke nanti aku langsung dihubungi dan 
dijemput ke kos. Di pesona sejamnya aku dapat 
60 ribu dan aku bagi sama  PTLnya 20ribu, ya 
hitung-hitung  karena sudah dicariin tamu 
(pelnggan) dan supaya nantinya masih 
dicarikan tamu lagi sama PTLnya”5.

5 Sebagaimana di jelaskan A (nama disamarkan), seorang PK yang berstatus free lane  di 
Bandungan. Wawancara taggal 18 febuari 2017. 
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A (nama disamarkan) juga menambahkan  kalau dirinya tidak hanya 

memiliki kenalan PTL di Pesona  karaoke saja,  melaikan dia juga membangun 

hubungan dengan banyak PTL di berbagai tempat karaoke di Bandugan. 

Sebagaimana penuturannya :

“ kalau di Bandugan aku banyak kenalan PTL, 
lah kalau hanya satu PTL saja   nanti  aku  
nyari pelanggan malah susah dong”.

Dari penjelasan dan kutipan wawancara diatas terkait Hubungan Pertukaran 

PK yang berstatus free lane (bebas) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL), 

menjelaskan bahwa PK yang bertstatus free lane ini memang bergantung pada 

PTL dalam hal memperoleh pelanggan, dan dalam proses ini PK free lane  

membangun hubungan pertukaran dengan PTL. Namun dalam menjalin hubungan 

pertukaran PK free lane ini tidak hanya bergantung pada PTL dalam satu tempat 

karaoke saja, melainkan pada banyak PTL di berbagai tempat karaoke yang ada di 

Bandungan.

Pertukaran antara PK yang berstatus free lane (bebas) dengan PTL  adalah 

pertukaran langsung yang mana PTL mencarikan Pelanggan bagi PK free lane dan 

PK memberikan imbalan atas jasa dari pada PTL tersebut. Model Hubungan 

pertukaran  antara PK yang berstatus free lane ini dengan PTL  di Pesona Karaoke 

Bandungan ini dapat di gambarkan sebagi berikut :
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Gambar 5.5

Hubungan Pertukaran PK freelane dengan PTL di Pesona Karaoke Bandungan 

Dari gambar model hubungan pertukaran langsung diatas dapat di simpulkan 

bahwa pertukaran yang terjadi antara PK free lane dengan PTL di Pesona Karaoke 

merupakan pertukaran langsung yang seimbang, yang mana PK free lane ini 

dalam menjalin hubungan pertukaran tidak hanya bertumpu pada  PTL di Pesona 

Karaoke saja, melainkan PK free lane  ini juga membangun relasi-relasi dengan 

banyak PTL di setiap tempat karaoke di Bandungan. Dan begitu pula dengan PTL 

yang mana dia bukan hanya saja melakukan hubungan pertukaran dengan seorang 

PK yang berstatus free lane melainkan dengan banyak PK di Bandungan. 

Penjelasan ini menunjukan bahwa hubungan ketergantungan PK terhadap PTL 

melamah dikarenakan PK memiliki relasi lain (PTL) sebagai alternative apabila 

hubungan pertukanaya  dengan PTL di Pesona karaoke menjadi tidak seimbang.
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5.4. Hubungan Pemandu Karaoke (PK) dengan Pelanggan di Pesona Karaoke 

Bandungan.

Tujuan utama seorang Pemandu Karaoke (PK) menjalin hubungan dengan 

suatu tempat karaoke adalah untuk memperoleh pelanggan.  Dalam menjalankan 

profesi sebagai seorang Pemandu Karaoke (PK) tuntutan utamanya adalah mampu 

menjalin hubungan dengan pelanggan. sebagimana disampaikan Erin (Pemandu 

Karaoke) :

“Punya pelanggan yang paling utama dong bagi 
PK, makanya aku kerja di Pesona,  kalau ngak 
ada pelanggan mau dapat uang dari mana PK-
PK ini “6.

Erin (PK) juga menambahkan, dalam menjalin hubungan dengan 

pelanggan PK juga dituntut untuk  mampuh mempertahankan pelanggan agar 

dapat terus mempergunakan jasanya. Memiliki Pelanggan  bagi PK menjadilah 

penting dikarenakan begitu banyaknya PK yang bekerja di Bandungan maka 

seorang PK harus bersaing dengan PK lain dalam hal memperoleh pelanggan. 

sebagaimana disampaiakan Erin (Pemandu karaoke)

“pemandu karaoke (PK) di Bandungan itu banyak 
banget  mas dan semuanya pada bersaing untuk 
dapat pelaggan, makanya kalau aku (Erin) ngak 
punya langganan (pelanggan tetap) ya mendingan 
aku (Erin) ngak usah jadi LC (singkatan lain dari 
Pemandu Karaoke).”

Dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, ada 2 (dua) jenis pelanggan 

yang sering mempergunakan jasa dari Pemandu Karaoke (PK) di Pesona Karaoke. 

Yaitu pelangan langganan atau pelanggan yang sudah sering mempergunakan jasa 

dari Pemandu Karaoke (PK) dan pelanggan baru atau pelanggan yang baru 

pertama kali datang berkaraoke dan  mengunakan jasa Pemandu Karaoke (PK) . 

Pada penelitian ini menjadi penting bagi Peneliti untuk menggambarkan 

model hubungan antara Pemandu Karaoke  (PK) dengan Pelanggan. ada 2 model 

hubungan antara Pemandu Karaoke dengan Pelanggan di Pesona Karaoke, yaitu 

6 Erin, pemandu karaoke di pesona karaoke. wawancara tanggal 18 februari 2017
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hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. hubungan secara langsung 

adalah Pelanggan dapat langsung datang ketempat karaoke dan memilih Pemandu 

Karaoke di aquarium (tempat biasa PK menunggu pelanggan), secara tidak 

langsung yaitu Pelanggan dapat menghubungi PTL bila ingin ditemanai PK atau 

dengan kata lain pelanggan dapat memesan (booking) PK terlebih dahulu melalui 

PTL sebelum datang berkaraoke. hal ini sebagaimana disampaikan Rohim (PTL) :

“tamu (pelanggan) biasanya datang karaoke 
bisa langsung milih PK di aquarium kok, 
tapi juga yang mesan PK dulu melalui PTL 
sebelum kesini (Pesona Karaoke)”

Hubungan yang terjalin antara Pemandu Karaoke dengan pelanggan di 

Pesona karaoke baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi 

oleh orang ke 3, yang mana dalam hal ini adalah Pengantar Tamu Losmen (PTL). 

Perlu digaris bawahi bahwa peran PTL dalam hal ini merupakan mediator utama 

penghubung antara Pemandu Karaoke dengan Pelanggan di Pesona Karaoke.

5.4.1. Hubungan secara langsung Pemandu Karaoke (PK) dengan Pelanggan di 

Pesona Karaoke Bandungan.

Model hubungan secara langsung ini merupakan ketetapan yang sudah 

diterapkan di Pesona karaoke yang mana pelanggan dapat langsung datang 

ketempat karaoke dan memilih PK di aquarium (tempat PK berkumpul) dan 

mengkonfirmasikan kepada kasir kemudian kasir menghubungi PTL untuk 

mengantarkan PK kedalam room (ruang karaoke). dan bila stok PK di Pesona 

sudah habis maka kasir akan menghubungi PTL untuk mencarikan PK bila adanya 

pesanan dari Pelanggan. sebagaimana Penuturan Rohim (PTL) :

“ya pelanggan dapat langsung memilih 
PK di aquarium dan kami langsung 
dihubungai kasir untuk mengantarkan 
PK ke dalam ruangan. Ya kalau PK 
sudah pada kerja (dibooking) nanti kami 
(PTL) diminta untuk cari PK  (PK free 
lane) lagi ”.
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Walaupun model hubungan ini bersifat langsung antara PK dan Pelanggan 

namun dalam hal menerima permintaan pelanggan untuk menemani berkaraoke 

PK akan menolaknya dengan berbagai alibi. Berdasarkan pengalaman Peneliti 

dalam memesan Pemandu karaoke (PK) kebanyakan  PK menolak dengan alasan 

sudah dibooking oleh pelanggan lain dan Peneliti disarankan untuk menghubungi 

PTL. Setelah Peneliti menghubungi PTL maka PK baru mau diajak berkaraoke. 

Dari penjelasan diatas, Peneliti coba mewawancarai Rohim (PTL) untuk 

mengkonfirmasi alasan PK menolak permintaan dari pelanggan untuk menemani 

karaoke. Rohim menuturkan :

“PK disini (Pesona Karaoke ) memang milih-milih 
(selektif) tamu mas. ya kalau sudah umuran (sudah tua) 
Pknya pasti tidak mau, ya lihat dari penampilannya 
juga (gaya berpakaian), datang kesini pake apa (jenis 
kendaraan),  apalagi kalau tamunya badanya bau pasti 
PKnya ngak mau.  aku sering dapat laporan dari 
pelanggan ya tak marahin Pknya kalau ngak mau. 
Kalau nanti pesan PK dari aku saja nanti aku carikan 
yang cakep (sembari menawarkan)”

  
Dari kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwasanya PK di Pesona 

Karaoke berprilaku selektif dalam hal memilih pelanggan oleh karena itu 

kebanyakan pelangan menggunakan jasa PTL sebagai mediator penghubung 

dengan Pemandu Karaoke (PK).

Peryataan berbedapun disampaikan Dewi seorang Pemandu karaoke (PK) 

di Pesona karaoke. Dewi menjelaskan bahwasanya dirinya bukan selektife dalam 

memilih pelanggan melainkan dia (Dewi) menolak karena takut kalau dirinya 

sudah dibooking Pelanggan lain melalui PTL, untuk itu dia menyarankan 

pelanggan untuk  menghubungi PTL terlebih dahulu. Sebagaimana penuturanya :

“aku tidak milih-milih pelangganlah mas, dapat 
pelanggan aja susah.  aku ngak mau karena takut 
kalau sudah dibooking orang melalui PTL nanti 
aku malah di marahin sama PTLnya ”
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Dewi (PK) menambahkan :

“kalau udah dibooking dari PTL aku (PK) ngak 
boleh terima tamu seenaknya, ya harus tanya 
mereka dulu (PTL)”

 Dari penjelasan dan kutipan wawancara diatas menggambarkan 

bahwasanya hubungan langsung antara PK dengan  Pelanggan di Pesona Karaoke 

sangat bergantung pada peran orang ke 3, yang dalam hal ini yaitu PTL. Peran 

PTL disini menjadi penting sebagai mediator utama penghubung antara Pemandu 

Karaoke (PK) dengan Pelanggan walaupun secara teknisnya seorang PK dapat saja 

menerima permintaan pelanggan untuk menemani karaoke namun hal itu tidak 

dilakukan oleh Pemandu Karaoke dengan berbagai pertimbangan. Sebagaimana 

penuturan Dewi :

“ya harusnya aku bisa saja terima tamu tanpa 
harus dari mereka (PTL), tapi ngak apa-apalah 
mas, kan sama-sama cari duit, nanti malah 
masalah sama mereka (PTL)”

Model hubungan secara langsung antara Pemandu Karaoke (PK) dengan 

Pelanggan yang sudah dipaparkan diatas ini dari kacamata Peneliti mengambarkan 

adanya bentuk kekuasaan yang memunculkan ketergantungan atas sumber daya 

yang dimiliki satu aktor yang satu pada aktor yang lain. yang mana PTL di sini 

hadir sebagai aktor penghubung dalam hubungan antara Pemandu Karaoke (PK) 

dengan Pelanggan dengan sumber daya yang dimilikinya di Pesona Karaoke 

memunkinkan PTL untuk menguasai Pemandu karaoke (PK) dalam hal menjalin 

hubungan dengan Pelanggan dan dari bentuk kekuasaan ini memunculkan 

ketergantungan dalam hubungan PK dengan Pelanggan kepada PTL. Model 

hubungan ini dapat di gambarkan sebagai berikut :
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                                                     Gambar 5.6

Gambar 5.6 diatas mengambarkan bahwasanya secara teknis Pelanggan 

dalam hal memesan PK untuk menemani karaoke dapat secara langsung ke 

aquarium (tempat PK berkumpul) untuk memilih PK (1), namun dalam menerima 

permintaan dari Pelanggan PK akan menolak dengan alasan bahwa dirinya sudah 

di booking Pelanggan lain (2),  oleh sebab itu Pelanggan disarankan untuk 

menghubungai PTL guna menanyakan status dari PK tersebut (3). Dalam hal ini 

PTL dengan sumber daya yang dimilikinya secara langsung mampu menguasai 

PK dalam hal menjalin hubungan dengan pelanggan (4). 

5.4.2. Hubungan tidak langsung antara Pemandu Karaoke (PK) dengan Pelanggan 

di Pesona Karaoke Bandungan

Model hubungan tidak langsung ini merupakan model hubungan antara 3 

aktor yang mana dalam hal ini hadirnya PTL sebagai penghubung antar Pemandu 

Karaoke dengan Pelanggan. peran PTL disini bukan saja penting bagi Pemandu 

Karaoke (PK) melainkan juga penting bagi seorang pelanggan guna mendapatkan 

akses Pemandu karaoke (PK).

Sebagaimana disampaikan JK (nama disamarkan)  salah seorang pelanggan 

yang sering datang berkaraoke di Pesona dan juga sering mempergunakan jasa 

Pemandu karaoke (PK) ini menuturkan bahwa keseringanya berkaraoke bukan 

semata-mata untuk sekedar bernyanyi akan tetapi dia (JK) akan merasa puas bila 
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dihibur oleh seorang pemandu karaoke (PK) yang pandai bernyanyi, memiliki 

paras yang rupawan dan bertubuh sexy. JK juga menambahkan untuk sekian PK 

yang dikenalnya ada beberapa PK yang dianggap memenuhi kriterianya dan Dia 

(JK) sering mempergunakan jasa Pemandu karaoke (PK) tersebut7.

Dalam memenuhi hasratnya berkaraoke dan ditemani oleh seorang PK, 

maka JK menjalin hubungan dengan Pemandu Karaoke (PK) yang dianggapnya 

memenuhi kriteria. Setiap kali dia (JK) datang berkaraoke di Pesona dia akan 

terlebih dahulu menghubungi PTL (orang yang dikenalnya) guna menanyakan 

apakah PK (PK yang sudah dikenalnya) sudah dibooking orang atau belum dan 

biasanya dia (JK) langsung memboking melaui PTL (orang yang dikenalnya). 

Sebagai mana disampaikan JK :

“saya kalau pergi karaoke di Bandungan malam 
minggu pasti  saya hubungi PTL (orang yang sudah 
dikenal) dulu,  kalau tidak sampai di sana (Bandungan) 
pasti  dapat  PK  yang busuk (tidak sesuai kriterianya). 
Apalagi kalau malam minggu”

JK tidak memungkiri ketergantungnya pada PTL dalam hal memesan  PK. 

JK mengangap cara ini lebih efektif ketimbang dia harus mencari PK sendiri, 

walaupun dia harus memberikan imbalan atas jasa dari PTL tersebut. Sebagaimana 

Penuturan JK :

“menurut saya kalau mau pergi karaoke disana 
(Bandugan) lebih baik hubungi PTL dulu supaya dapat 
PK yang baguslah, kalau tidak sampai disana 
(Bandungan) dapat  PK yang busuk (tidak sesuai 
kriterianya). kalau biasanya saya kasih 30-50 ribu sama 
PTL, supaya sebentar saya bisa pake to (berhubungan 
intim)”.

Adanya peran PTL sebagai penghubung antar Pemandu Karaoke dengan 

Pelanggan juga disampaiakan Rohim (PTL). Dia menuturkan bahwasanya  dirinya 

sering dimintai tolong oleh pelanggan untuk memesan PK di Pesona Karaoke 

sesuai dengan waktu yang disepakati, biasanya pelanggan yang sering 

menggunakan jasanya merupakan pelanggan lama yang sudah sering datang 

7 Sebagaimana di sampaikan JK , salah seorang pelanggan lama (langganan) di Pesona karaoke, 
wawancara taggal 1 januari  2017.
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berkaraoke dan merupakan orang yang sudah dikenalnya. Rohim juga 

menjelaskan bahwasanya pemesanan PK oleh pelanggan tidak harus melalui PTL, 

Pelanggan bisa  datang dan langsung memilih PK di aquarium (tempat biasa PK 

menunggu pelanggan) atau langsung menghubungi kasir untuk memesan PK. 

akan tetapi Rohim tidak memungkiri kalau adanya pelanggan yang membooking  

PK  melalui jasanya sebagai PTL.  

Rohim (PTL) juga menambahkan bahwasanya Pelanggan yang sering 

mengunakan jasanya merupakan pelanggan lama (langganan) yang ingin 

menggunakan pemandu karaoke (PK) tertentu atau Pemandu karaoke yang sering 

menemani pelanggan tersebut berkaraoke . sebagaimana penuturanya :

“biasanya yang sering boking cewek-cewek (PK) 
tu orang-orang besar mas (nama orang yang 
dimaksud sengaja tidak dicantumkan oleh 
Peneliti). Biasanya kalau  booking Pemandu 
Karaoke (PK) pasti yang highclass (kelas tinggi) 4-
5 orang”.

Dari penjelasan di atas, Rohim mengakui bahwa dia sering mendapatkan 

imbalan dari para pelanggan (Pelanggan langganan) apabila sudah menyiapkan PK 

yang dipesan oleh pelanggan. sebagaiaman Penuturanya :

“kalau soal imbalan ya diksaihlah, kan 
sama-sama senang, tapi aku ngak minta loh 
sama pelanggan”

Penjelasan dan kutipan wawancara diatas mengambarkan suatu model 

hubungan Pertukaran tidak langsung yang mana PTL hadir sebagai aktor ke 3 

dalam hubungan antara PK dengan Pelanggan. dari model hubungan ini  yang 

mana manfaat yang diterima PK dari Pelanggan tidak secara langsung di peroleh 

PK dari Pelanggan melainkan melalui PTL sebagai  aktor ke 3 dalam hubungan 

ini. Model hubungan pertukaran tidak langsung ini dapat digambarkan sebagai 

berikut :
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                         Gambar 5.7

 

Model hubungan secara langsung maupun tidak langsung  antara PK, 

Pelanggan dan PTL yang sudah di paparkan diatas mengambarkan suatu bentuk 

jaringan pertukaran. Sebagaimana dikemukakan Emerson bahwa jaringan 

pertukaran merupakan kumpulan relasi pertukaran langsung antara aktor-aktor, 

individu atau kolektof yang terkoneksi dengan satu sama lain (Ritzer dan Smart, 

2010 : 521).

Relasi yang saling terkoneksi ini dihubungakan oleh satu aktor utama yang 

mana dalam hal ini adalah PTL. Pertukaran ini merupakan pertukaran relasi yang 

terkoneksi secara negatif  yang mana rekasi pertukaran antara PTL dengan 

Pelanggan maupun PTL dengan PK menurunkan relasi pertukaran yang lain 

antara PK dengan Pelanggan. 

PTL yang mana sejatinya memiliki sumber daya untuk dipertukarkan 

dengan pelanggan yang mana  dalam hal ini menyediakan PK untuk pelanggan 

dan juga memiliki sumber daya untuk dipertukarkan dengan PK dalam 

menentukan peluang PK guna  memperoleh pelanggan ini sangat perpengaruh 

pada relasi pertukaran antara PK dengan Pelanggan sebagaimana yang sudah 

dipaparkan diatas.
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Dari pertukaran yang terkoneksi secara negatif ini memunculkan suatu 

bentuk relasi kekuasaan dan ketergantungan. Yang mana dalam hal ini 

ketergantungan PK terhadap PTL dalam hal memperoleh pelanggan dan 

ketergantungan pelanggan terhadap PTL dalam hal memperoleh PK ini secara 

tidak langsung memunculkan suatu bentuk kekuasaan dalam hubungan tersebut. 


