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BAB VI

P E N U T  U P

Pada bab ini akan diuraikan akhir dari serangkaian penulisan, dengan 

demikian muatan pokok bab ini adalah kesimpulan dan saran. 

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Model Hubungan 

Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) dalam Perpektif 

Teori Pertukaran Sosial di Pesona Karaoke Bandungan”, kesimpulan yang 

diperoleh adalah :

Pertama, Pada dasarnya ada 2 jenis Pemandu Karaoke yang mejalin 

hubungan dengan Pesona Karaoke,  yaitu Pemandu Karaoke yang terdaftar 

sebagai anggota di Pesona Karaoke atau Pemandu Karaoke (PK) yang memiliki 

KTA (Kartu Tanda Anggota),  dan Pemandu Karaoke (PK) yang berstatus free 

lane atau bebas tanpa ada ikatan kerja dengan tempat Karaoke manapun di 

Bandugan. Dalam menjalin hubungan dengan Pemandu Karaoke (PK) ini Pesona 

Karaoke menambahkan satu struktur kerja baru pada managemenya yaitu 

Pengantar Tamu Losmen (PTL).

Kedua, 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 memiliki peran  penting dalam mencarikan Pemandu karaoke (PK) bila 

adanya pesanan dari Pelanggan.
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Ketiga, Hubungan yang terjalin antara Pemandu Karaoke (PK) dengan 

Pengantar Tamu Losmen (PTL) secara tidak langsung memunculkan  suatu 

hubungan pertukaran diantara keduanya. 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 Pemandu Karaoke  harus 

memberikan imbalan berupa materi kepada PTL bila mana sudah dicarikan  

pelanggan dan juga dalam hal prilaku, PK  harus menunjukan prilaku baik 

(sopan santun / menghargai) kepada PTL atau mengiyakan apa yang dikatakan 

oleh PTL agar hubungan keduanya terus berlanjut. 

Keempat, hubungan antara Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar 

Tamu Losemen (PTL) merupakan bentuk hubungan yang tidak seimbang  

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  

mengakibatkan pertukaran antara keduanya menjadi tidak seimbang. 

Kelima,  adanya suatu bentuk kekuasaan dari ketergantungan antara PK 

dengan PTL di Pesona Karaoke .  Dari hubungan pertukaran ini membentuk 

suatu Pertukaran kekuasaan. 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. 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 .
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6.2. Saran 

Melihat pada beberapa kesimpulan di atas, maka penulis 

merekomendasikan beberapa hal terkait dengan Model Hubungan Pemandu 

Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen. Beberapa saran tersebut adalah 

sebagai berikut:

(1). Diharapkan Pihak pesona Karaoke   mengkaji ulang fungsi kerja dari 

PTL dalam menjalin Hubungan kerja dengan Pemandu Karaoke, agar 

terciptanya suatu hubungan pertukaran yang seimbang antara pihak Pesona 

Karaoke yang dalam hal ini adalah PTL dan Pemandu karaoke (PK). (2). Untuk 

maneger agar selalu melakukan kontrol terhadap kinerja kariawan terkhusus 

dalam hal ini adalah PTL yang merupakan struktur baru di Pesona Karaoke. (3). 

bagi pihak Pesona Karaoke agar memberlakukan sangsi maupun aturan dalam 

hubungan kerja dengan Pemandu Karaoke agar kedepanya tidak menimbulkan 

hal-hal yang merugikan pihak Pesona karaoke  aupun Pemandu Karaoke (PK). 

(4). Bagi pelanggna yang mengunakan jasa karaoke agar memesan secara 

langsung Peamandu karaoke tanpa melalui orang ke 3 dalam hal ini adalah PTL. 

(5). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengangkat topik  bentuk pola 

komunikasi antara PTL,  PK dan Pelanggan  di Wisata Karaoke Bandungan.


