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Abstract. 
This study aims to look at the overview of trust on early adult woman that is undergoing 
long distance marriage. Trust is a belief, concern for the spouse, and as the strength of the 
relationship (Rempel, et al., 1985). According to Rempel, Holmes, and Zanna (1985), there are 3 
components of trust in close relationships: belief to the consistency of spouse’s positive behavior 
(predictability), belief that spouse is a person who can be counted on (dependability), and belief 
to spouse’s commitment (faith). This study uses a qualitative study based on case studies as 
a type of research. Three participants is involved in this study, namely eary adult woman aged 
around 20-40 years as a housewife that undergoing long distance marriage 1 year minimal with 
husband. Three participants, previously ever undergone long distance dating relationship with 
their husband. This study also uses 3 significant others for completing the data obtained by the 
author. This study uses two times interview method as data mining, and one-time interview as 
significant others. The tematic analysis is used in this study with driven’s theory approach. The 
results of this study shows that three components of trust appear on three participants. Three 
participants own belief and behavior that reflects trust against husband, yet there are few of 
different beliefs and behavior. Cause of beliefs and behavior in each participants also varied. 
Beliefs play role within strengthened marriage, especially in long distance marriage.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran trust pada wanita dewasa awal yang 
menjalani long distance marriage. Trust merupakan sebuah keyakinan, kepedulian terhadap 
pasangan, dan sebagai kekuatan hubungan (Rempel, dkk., 1985). Menurut Rempel, Holmes, dan 
Zanna (1985), terdapat 3 komponen trust dalam close relationships yaitu keyakinan terhadap 
konsistensi perilaku positif pasangan (predictability),keyakinan bahwa pasangan merupakan 
seseorang yang dapat diandalkan (dependability), dan keyakinan terhadap komitmen pasangan 
(faith). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif studi kasus intrinsik. Penelitian 
ini melibatkan 3 orang partisipan wanita dewasa awal berusia sekitar 20-40 tahun dengan 
peran sebagai ibu rumah tangga yang sedang menjalani long distance marriage minimal 1 
tahun dengan suami. Ketiga partisipan sebelumnya sama-sama pernah menjalani hubungan 
pacaran jarak jauh dengan suami. Penelitian ini juga menggunakan 3 orang significant 
others untuk melengkapi data yang dimiliki penulis. Teknik penggalian data pada penelitian 
ini menggunakan wawancara dengan pertemuan sebanyak dua kali dan satu kali pertemuan 
wawancara dengan significant others. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik 
dengan pendekatan theory driven. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga komponen 
trust muncul pada ketiga partisipan. Ketiga partisipan sama-sama memiliki keyakinan serta 
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perilaku yang mencerminkan trust masing-masing terhadap suami, namun juga terdapat 
beberapa keyakinan dan perilaku yang berbeda. Penyebab munculnya keyakinan dan perilaku 
pada tiap partisipan juga bervariasi. Keyakinan yang dimiliki terhadap pasangan ini berperan 
dalam memperkuat hubungan pernikahan, khususnya dalam long distance marriage. 

Kata kunci : Trust; Wanita Dewasa Awal; Long Distance Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk 
tugas perkembangan yang berada pada masa 
dewasa awal. Dalam suatu pernikahan, pasangan 
suami istri akan berusaha untuk mengelola 
rumah tangganya seperti menyesuaikan diri dan 
bekerja sama dengan pasangan hidup masing-
masing (Havighurst, 1999 dalam Newman & 
Newman, 2012). Terdapat perbedaan peran antara 
suami dan istri dalam pekerjaan rumah tangga, 
istri biasanya melakukan pekerjaan rumah tangga 
lebih banyak daripada suami (Warner, 1986 dalam 
Santrock, 2002). Menurut Erikson (1968, dalam 
Santrock, 2003), pria lebih berorientasi terhadap 
komitmen karir dan ideologi, sedangkan wanita 
lebih berorientasi pada hubungan pernikahan 
serta tugas-tugas rumah tangga seperti 
memasak, merawat anak, mencuci pakaian, dan 
membersihkan rumah. Oleh karena itu, berbagai 
kondisi inilah yang membuat peran sebagai ibu 
rumah tangga menjadi sebuah keharusan bagi 
wanita.  

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan 
hidup keluarga, tingginya persaingan dalam 
meniti karir, serta pendidikan yang sedang 
dijalani membuat pasangan suami istri seringkali 
harus tinggal terpisah (Magnuson & Norem, 
1999). Tempat suami bekerja berada di kota 
atau daerah yang berbeda dari tempat tinggal 
istri dan anak-anak. Sebuah pernikahan dimana 
pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama 
dan terpisah secara fisik karena berbagai faktor 
tersebut dikenal dengan sebutan long distance 
marriage (pernikahan jarak jauh).

Di Indonesia sendiri, masih belum terdapat 
data survey yang pasti mengenai berapa banyak 
jumlah pasangan yang menjalani long distance 
marriage dari penelitian-penelitian terdahulu. 
Namun, untuk menggambarkan banyaknya 
fenomena tersebut di Indonesia, maka penulis 

telah melakukan pencarian data alternatif melalui 
media online seperti pada situs Google dan Yahoo. 
Melalui situs tersebut, ditemukan sejumlah 
pemberitaan long distance marriage  di Indonesia 
sepanjang tahun 2013 adalah sebanyak 13 artikel, 
dan sepanjang tahun 2014 adalah sebanyak 20 
artikel. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa 
memang ada fenomena long distance marriage di 
Indonesia serta terdapat peningkatan data terkait. 

Long distance marriage menggambarkan 
tentang situasi pasangan yang berpisah secara 
fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat 
lain demi suatu kepentingan, sedangkan 
pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah 
(Pistole, 2010). keadaan berpisah tempat tinggal 
ini menyebabkan individu mengalami berbagai 
kondisi psikologis yang dirasakan seperti stres, 
merasa kesepian, cemas, emosi yang kurang stabil, 
dan ragu terhadap pasangan (Stafford, 2005).

Memperjelas hal tersebut, penulis telah 
melakukan wawancara dengan E mengenai 
tantangan apa saja yang dihadapinya selama 
menjalani long distance marriage. Berikut 
merupakan petikan wawancara penulis dengan E.

“Tantangannya apa yaa … Kayak 
komunikasi sih, aku gabisa selalu 
telponan sama suami karena dia sibuk, 
terus kalo kangen juga gabisa selalu 
ketemu, terus aku juga gatau dia itu 
pernah bohong apa nggak ke aku, sama 
jaga kepercayaan ke suami itu yang 
paling susah, karna aku gatau secara 
detail dia disana ngapain aja …” 
(wawancara dengan E pada tanggal 16 
Oktober 2014)

Kurangnya rasa percaya sebagai resiko 
dari long distance marriage mengarahkan pada 
adanya persoalan trust pada pasangan yang 
menjalaninya. Hal ini didukung oleh pernyataan 
psikolog dari Personal Growth, Ratih Andjayani 
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Ibrahim bahwa trust merupakan aspek yang 
paling rapuh dalam sebuah hubungan jarak jauh 
(“Menikmati hubungan jarak jauh,” 2008). 

Wawancara penulis dengan ADK yang juga 
menjalani long distance marriage memberikan 
data lebih lanjut mengenai hal ini.

“Kayak telpon gak diangkat angkat ... 
Jelas curiga mbak, curiga kalo dia nanti 
selingkuh … Percaya nggak percaya sih 
mbak, kalo boong dia yang dosa … Aku 
takut aja kalo dia ikut temen-temennya 
yang gak bener …”
(wawancara dengan ADK pada tanggal 
19 September 2014) 

Ketakutan dan kekhawatiran yang sama 
juga dialami oleh E yang menceritakan bahwa 
mantan pacar suaminya masih mengejar suaminya 
serta wanita lain di sekitar suami yang selalu 
mencari perhatian suami E. Berikut merupakan 
petikan wawancara penulis dengan E.

“Mantan pacar suami aku dek, masih 
sering kejar-kejar suamiku ... Terus 
juga ada gitu cewek-cewek yang caper 
sama suamiku termasuk mantannya 
itu … Yang jelas aku takut suamiku 
berpaling di luar sana, secara kami ini 
kan jauh yaa, dan suami kan kebutuhan 
biologisnya gak bisa terpenuhi … 
Sedangkan di luar sana banyak 
temen-temen kontraktornya yang 
suka nyeleweng dari istri … Aku takut, 
takut banget dia terpengaruh temen-
temennya dek …”
(wawancara dengan E pada tanggal 15 
Oktober 2014)

Persoalan trust pada sebuah pernikahan 
dapat mengakibatkan hal yang buruk seperti 
pertengkaran, konflik, bahkan dapat berujung 
perceraian (Magnuson & Norem, 1999). Angka 
perceraian di Indonesia sendiri akhir-akhir 
ini cenderung tinggi yang disebabkan oleh 
faktor kecemburuan sebanyak 10.444 kasus 
(Nursobah, 2008). Faktor kecemburuan yang 
merepresentasikan kurangnya trust dicatat 
oleh Noprizal (2013, dalam Kartiwan, 2013) 
sebagai salah satu penyebab yang mendominasi 
perceraian. Sebaliknya, keberhasilan yang 
sangat penting dalam pernikahan, termasuk di 
dalamnya long distance marriage ditentukan oleh 

kepercayaan atau trust dan beberapa aspek lain 
seperti dukungan pasangan, komitmen yang kuat 
pada pernikahan dan pasangan, serta komunikasi 
yang terbuka antara pasangan (Tescher, 2010). 
Apabila salah satu pasangan mulai tidak percaya 
dan tidak saling terbuka, maka pasangan yang lain 
akan merasa tidak aman dan nyaman (Tescher, 
2010).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah 
bagaimana mereka dapat mempertahankan 
keutuhan rumah tangga dalam situasi long 
distance marriage tersebut? Sampai di sini 
tampak bahwa trust merupakan salah satu hal 
terpenting untuk menjaga keutuhan rumah 
tangga dalam long distance marriage. Trust 
berperan penting dalam memperkuat hubungan 
pasangan, karena jika trust telah hilang, maka 
hubungan pun tidak akan berjalan dengan baik.  
Selain itu, trust juga membuat rasa cinta pada 
pasangan terus berkembang dan akan semakin 
merasa nyaman dalam menjalankan hubungan. 
Kemudian dengan adanya trust, ketika rasa cinta 
berkembang semakin besar, maka keintiman 
terhadap pasangan juga akan selalu terjaga, dan 
ikatan pernikahan akan semakin kuat (Kinanti, 
2010). 

Trust
Rempel, dkk (1985) menyatakan bahwa 

trust merupakan sebuah keyakinan, kepedulian 
terhadap pasangan dan kekuatan suatu hubungan. 
Keyakinan ini tidak hanya mencerminkan 
penilaian intelektual dari kemungkinan bahwa 
pasangan akan bertindak seperti yang diharapkan, 
tetapi juga pengalaman emosional dan jaminan 
pada perilaku dan motif pasangan (Ponzetti, 
2003).

Regan dkk (1998, dalam Ponzetti, 2003) 
menyatakan bahwa secara konsisten, trust 
dianggap sebagai salah satu komponen penting 
dari sebuah hubungan cinta.

Komponen Trust Rempel, dkk (1985)
Terdapat tiga komponen trust yang 

dikemukakan oleh Rempel, dkk (1985) yaitu 
predictability yang merupakan keyakinan individu 
bahwa perilaku pasangan dapat diprediksi dan 
konsisten dalam sejumlah interaksi yang dicapai 
seiring berjalannya waktu melalui pengalaman-
pengalaman yang telah dilewati dalam hubungan. 
Komponen kedua yaitu dependability, merupakan 
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Keyakinan individu bahwa pasangan merupakan 
seseorang yang dapat diandalkan dan sebagai 
tempat untuk bergantung. Hal ini didasarkan 
pada pasangan yang lebih memilih untuk 
menanggapi kebutuhan individu dalam situasi 
yang sulit dan bergantung pada respon pasangan 
di masa lalu. Komponen terakhir adalah faith yang 
merupakan keyakinan individu bahwa pasangan 
akan selalu menjaga komitmen dan kesetiaan 
meskipun situasi di masa mendatang tidak dapat 
diperkirakan. Keyakinan ini tidak didasarkan 
pada pengalaman masa lalu dalam hubungan, 
namun lebih cenderung pada kepercayaan dalam 
diri individu terhadap komitmen pasangan.

Long Distance Marriage
Holmes (2004, dalam Pistole, 2010) 

menyatakan bahwa long distance marriage 
merupakan ikatan pernikahan dimana pasangan 
suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak 
memungkinkan adanya kedekatan secara fisik 
untuk periode waktu tertentu. Bergen (2010, 
dalam McBride, 2014) mengemukakan bahwa 
long distance marriage dikarakteristikkan oleh 
pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang 
berbeda selama hari kerja (terkadang untuk 
waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir 
pasangan.  

HASIL DAN BAHASAN

Setiap subjek dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa mereka memiliki trust 
atau keyakinan terhadap pasangan. Pada subjek 
I, II, dan III sama-sama memunculkan ketiga 
komponen trust. Keyakinan yang muncul 
serta penyebab munculnya keyakinan masing-
masing subjek bervariasi dan terdapat beberapa 
kesamaan. 

Aspek pengalaman masa lalu seperti 
pengalaman hubungan pacaran jarak jauh 
dengan pasangan, intensitas bertemu, dukungan 
keluarga, sifat serta karakter pasangan, dan aspek 
religiusitas menjadi penyebab terbentuknya 
keyakinan terhadap pasangan. 

Ketiga komponen trust yang muncul pada 
masing-masing subjek juga disebabkan oleh 
beberapa aspek, yaitu  pengalaman masa lalu 
(hubungan pacaran jarak jauh dengan suami), 
dimana menurut Rempel, dkk (1985) pengalaman 
masa lalu berperan dalam membangun trust yang 

dimiliki, karena hal tersebut sangat bergantung 
pada kekonsistenan perilaku pasangan yang telah 
ditunjukkan di masa lalu. Selain itu intensitas 
bertemu juga membentuk trust terhadap 
pasangan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan 
Arida (2011) dalam penelitiannya, bahwa durasi 
perpisahan berpengaruh terhadap trust yang 
dimiliki. Pada partisipan I dan III memiliki 
intensitas pertemuan yang sama, yaitu 1 bulan 
sekali. Sedangkan pada partisipan II, intensitas 
pertemuan dengan suami adalah 3 bulan sekali, 
karena kesibukan pekerjaan suami. Namun hal 
tersebut tidak mengurangi keyakinan partisipan 
II pada suami. Selanjutnya dukungan keluarga 
juga dapat membentuk trust terhadap pasangan. 
House, dkk (1988, dalam Papalia, dkk., 2008) 
mengemukakan bahwa dukungan emosional 
dari keluarga dan lingkungan sekitar dapat 
membantu meminimalisir tekanan dan stress. 
Pada partisipan I dan partisipan III dukungan 
keluarga berperan membentuk keyakinan dalam 
diri mereka. Namun pada partisipan II, dukungan 
keluarga tidak begitu berperan dalam membentuk 
keyakinannya. Kemudian sifat dan karakter suami 
turut berperan dalam membentuk trust terhadap 
pasangan. Menurut Rempel, dkk (1985) sifat dan 
respon pasangan yang mendukung individu dalam 
situasi yang sulit dapat membangun keyakinan 
individu terhadap pasangan. Dan yang terakhir, 
aspek religiusitas dalam diri wanita dewasa awal 
yang juga ikut membentuk keyakinan terhadap 
pasangan. Hal ini didukung oleh pernyataan 
bahwa keyakinan terhadap Tuhan membentuk 
pemikiran dan keyakinan yang positif, perilaku 
yang positif,  serta hubungannya dalam relasi 
interpersonal (Tan & Vogel, 2005).  Oleh karena 
itu, aspek religiusitas yang dimiliki seseorang 
juga dapat membentuk keyakinannya terhadap 
pasangan. 

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa gambaran trust pada wanita dewasa awal 
yang sedang menjalani long distance marriage 
dalam penelitian ini dapat diketahui melalui tiga 
komponen trust yaitu predictability, dependability, 
dan faith. Ketiga komponen trust muncul pada 
wanita dewasa awal dalam penelitian ini yang 
ditunjukkan dengan keyakinan serta perilaku 
yang mencerminkan trust terhadap suami. Wanita 
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dewasa awal sama-sama memiliki keyakinan dan 
ditunjukkan melalui perilaku, namun terdapat 
beberapa keyakinan dan perilaku yang berbeda.

Penyebab terbentuknya keyakinan dan 
perilaku terhadap pasangan pada wanita dewasa 
awal bervariasi, meliputi aspek pengalaman 
hubungan pacaran jarak jauh dengan suami 
(pengalaman masa lalu dengan pasangan), 
intensitas bertemu, dukungan keluarga, sifat 
dan karakter suami, serta aspek religiusitas. 
Keyakinan yang dimiliki oleh wanita dewasa awal 
terhadap pasangan berperan dalam memperkuat 
hubungan pernikahan khususnya dalam konteks 
long distance marriage.

Saran yang dapat diberikan bagi subjek 
penelitian. Penelitian ini dapat memberikan 
informasi pada pihak yang bersangkutan 
tentang pentingnya memiliki trust dalam sebuah 
hubungan pernikahan khususnya long distance 
marriage sehingga dapat membangun keyakinan 
terhadap pasangan untuk lebih memperkuat 
hubungan. 

Bagi masyarakat (pasangan yang akan 
dan sedang menjalani long distance marriage). 
Penelitian ini dapat memberikan informasi 
terkait kondisi-kondisi yang terjadi dalam sebuah 
hubungan pernikahan khususnya long distance 
marriage, serta mengenai pentingnya membangun 
dan memiliki trust terhadap pasangan yang sangat 
berperan dalam ketahanan sebuah hubungan. 
Adanya persiapan mental bagi pasangan yang 
akan menjalani long distance marriage, karena 
dengan adanya persiapan mental sebelumnya 
maka masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 
hubungan dapat diminimalisir.

Bagi penelitian selanjutnya. Peneliti yang 
memiliki minat kajian tentang gambaran trust 
pada wanita dewasa awal yang sedang menjalani 
long distance marriage dapat melakukan 
pendalaman maupun perluasan riset pada 
beberapa hal, yaitu Penggunaan perspektif teori 
yang berbeda tentang trust, fokus penelitian yang 
berbeda, penerapan pada karakteristik subjek 
maupun konteks yang berbeda dan analisis data 
tematik menggunakan data driven.
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