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ABSTRAK 

Kecamatan Sumberejo memiliki penduduk yang sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga penduduk Kecamatan 

Sumberejo banyak yang bekerja di bidang pertanian, khususnya 

sebagai petani sayur. Jumlah produksi sayuran yang cukup tinggi 

membuat petani membutuhkan lembaga lain untuk memasarkan 

sayuran yaitu pedagang pengepul. Hubungan antara petani dan 

pengepul harus berjalan dengan baik. Untuk menjalin hubungan 

pemasaran yang baik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

relationship marekting yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi dan 

penanganan konflik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh kepercayaan, komitmen, komunikasi dan 

penanganan konflik terhadap relationship marketing dan untuk 

mengetahui relationship marketing yang terjalin antara petani dan 

pengepul di kecamatan Sumberejo dalam perspektif Islam. 

Penelitian ini menggunakan analisis data bersifat kuantitatif dan 

analisis deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan skala likert. 

Penentuan sampel untuk petani sayur dan pedagang pengepul 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel 

dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria 

responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), variabel bebas ada 4 

yaitu kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3) dan 

Penanganan Konflik (X4) sedangkan variabel terikatnya adalah 

Relationship Marketing. 

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan peneliti, 

hasil penelitian ini adalah variabel kepercayaan, komunikasi dan 

penanganan konflik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

relationship marketing yang terjalin antara petani dan pengepul. 

Sedangkan variabel komitmen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan pemasaran yang terjalin antara petani 

sayuran dan pedagang pengepul di Kecamatan Sumberejo. Hubungan 

pemasaran yang terjalin antara petani dan pengepul di Kecamatan 

Sumberejo cukup baik, petani dan pengepul  di Kecamatan Sumberejo 

mempunyai penilaian  yang baik terhadap hubungan pemasaran yang 

terjalin. 

Kata Kunci:  Relationship Marketing,  Petani Sayuran, Pedagang 

Pengepul 
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ABSTRACT 

 

 Sumberejo sub-district has residents who mostly work as 

farmers. So that many residents of Sumberejo District work in 

agriculture, especially as vegetable farmers. The high amount of 

vegetable production makes farmers need other institutions to market 

vegetables, namely collector traders. The relationship between 

farmers and collectors must work well. To establish a good marketing 

relationship, there are factors that influence relationship marketing, 

namely trust, commitment, communication and conflict handling. The 

purpose of this study was to determine the effect of trust, commitment, 

communication and conflict management on relationship marketing 

and to determine the relationship marketing that exists between 

farmers and collectors in Sumberejo sub-district in an Islamic 

perspective. 

This study uses quantitative or statistical data analysis with the 

aim of testing the established hypotheses and the data collection 

method used in this study is a questionnaire using a Likert scale. 

Determination of the sample for vegetable farmers and traders using 

purposive sampling technique, namely the determination of the sample 

is done intentionally by considering the criteria of the respondents. 

The variables used in this study are the independent variable (X) to 

the dependent variable (Y), there are 4 independent variables, namely 

trust (X1), Commitment (X2), Communication (X3) and Conflict 

Management (X4) while the dependent variable is Relationship 

Marketing. 

Based on the results of data testing that has been carried out 

by researchers, the results of this study are the variables of trust, 

communication and conflict handling have a significant influence on 

relationship marketing that exists between farmers and collectors. 

While the commitment variable does not have a significant effect on 

the marketing relationship that exists between vegetable farmers and 

collector traders in Sumberejo District. The marketing relationship 

that exists between farmers and collectors in Sumberejo District is 

quite good, farmers and collectors in Sumberejo District have a good 

assessment of the established marketing relationship. 

Keywords: Relationship Marketing, Vegetable Farmers, Collecting 

Traders. 
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MOTTO 

َ لََعلَُّكۡم تُۡرَحُمۡونَ   ۚاِوََّما اۡلُمۡؤِمىُۡوَن اِۡخَوةٌ فَاَۡصلُِحۡوا بَۡيَه اََخَوۡيُكۡم  َواتَّقُوا ّللّاه  

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

(Q.S Al-Hujurat (49) : 10) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka 

perlu adanya penguraian dan penegasan terhadap arti dan makna 

dari istilah-istilah yang ada dijudul penelitian ini. Dengan adanya 

penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang ada dijudul 

penelitian ini di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman 

terkait arti dan makna dari judul penelitian ini. Selain itu, 

penegasan judul ini merupakan penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul penelitian ini 

adalah: “Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi dan 

Penanganan Konflik Terhadap Relationship Marketing Petani 

Sayuran dan Pedagang Pengepul Di Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus dalam Perspektif Bisnis Islam”. 

Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Kepercayaan 

Trust atau kepercayaan adalah dasar dari sebuah bisnis, 

dimana sebuah transaksi bisnis akan terjadi apabila terdapat 

kepercayaan di antara masing-masing pihak.
 2 

3. Komitmen 

Komitmen merupakan keinginan untuk 

mempertahankan hubungan yang bernilai. Komitmen akan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, KamusBesar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta:PT.GrammediaPustaka Utama, 2008), h. 664. 
2 Martin H Veno, Subagio, and Hartono, „Analisa Pengaruh Kepercayaan 

Terhadap Tenaga Penjual (Trust in Employee), Dan Kepercayaan Terhadap Merek 

(Trust in Brand) Terhadap Niat Beli (Purchase Intention) Konsumen Pada Bernini 
Furniture Di Surabaya, Dan Semarang‟, Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 1.2 

(2015), 1–12.  
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menjadi lebih tinggi bagi setiap individu yang percaya bahwa 

mereka menerima nilai lebih dari adanya sebuah hubungan.
 3 

4. Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendsar 

dalam kehidupan manusia, bahkan komunikasi telah menjadi 

suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau 

komunitas yang terintegrasi oleh informasi, dimana masing-

masing individu di dalam masyarakat itu saling berbagi 

informasi (information sharing) untuk mencapai tujuan 

bersama.
 4

 

5. Penaganan Konflik 

Penanganan konflik sebagai kemampuan untuk 

menghindari potensial konflik, memberikan solusi sebelum 

terjadi permasalahan, dan mendiskusikan solusi secara terbuka 

ketika permaslaahan muncul.
 5
 

6. Relationship marketing 

Relationship marketing adalah proses menciptakan, 

mempertahankan dan memperkuat hubungan yang kuat dengan 

klien dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selain 

mengembangkan strategi baru untuk menarik pelanggan baru 

dan melakukan transaksi dengan mereka, berupaya untuk 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan membangun 

hubungan jangka panjang yang dapat memberi mereka 

keuntungan.
 6 

 

 

                                                             
3 Zhafarina Hadyan, „Pengaruh Customer Relationship marketing, 

Kepercayaan, Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada 
Natasha Skin Care Di Kudus)‟, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 

951–952. 
4 Syaiful Rohim, Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam Dan Aplikasi (Jakarta, 

2016). 
5 Zhafarina Hadyan, „Pengaruh Customer Relationship marketing, 

Kepercayaan, Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada 

Natasha Skin Care Di Kudus)‟, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 

951–952., 2011, 5–24. 
6  Juli Ismanto, Manajemen Pemasaran (Pamulang - Tangerang Selatan: 

UNPAM PRESS, 2020).,  h. 195  
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7. Petani 

Petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman 

dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan 

pendapatan. Batasan petani menurut Departemen Pertanian 

Republik Indonesia adalah pelaku utama agribisnis, baik 

agribisnis monokultur, peternakan, perikanan, atau komoditas 

perkebunan.
 7
 

8. Pedagang Pengepul 

Pedagang pengepul adalah pedagang yang mengumpulkan 

barang-barang hasil pertanian dari petani produsen, dan 

kemudian memasarkannya kembali dalam partai besar kepada 

pedagang lain.
 8
 

9. Bisnis Islam 

Bisnis dalam Islam merupakan kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama 

Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta 

yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam 

(halal dan haram).
 9
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara 

yang mengandalkan hasil dari sektor pertanian dan sektor 

perkebunan sebagai sumber mata pencaharian. Sektor pertanian 

dan perkebunan merupakan salah satu sektor yang sebagian besar 

pendapatan masyarakat di Indonesia  karena mayoritas penduduk 

Negara Indonesia bekerja sebagai petani dan pekebun. Sektor 

pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan perekonomian Indonesia, maka sektor pertanian harus 

terus dikembangkan. Sektor pertanian terdiri dari beberapa 

subsektor, yaitu subsektor pangan, perkebunan dan hortikultura. 

                                                             
7  Nur Amalia Majid, „Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Petani Terhadap 

Produksi Usahatani Jagung Di Desa Badarai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka‟, 

Agrimor, 2.03 (2017), 36–38 .  
8i Gusti Ngurah Rak, Pengantar Ilmu Pertanian : Tata Niaga Pertanian, 2010, 

pp. 1–28. 
9  Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, Manajemen Bisnis 

Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 153. 
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Subsektor hortikultura sendiri terdiri dari tanaman hias, buah-

buahan, tanaman obat dan sayuran. Sayuran merupakan salah satu 

kebutuhan bagi masyarakat. Meskipun sayur bukan merupakan 

kebutuhan pokok akan tetapi permintaan sayur terus mengalami 

peningkatan karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya 

mengkonsumsi sayur juga ikut meningkat.  

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas Wilayah 2.855,46 

Km² untuk luas daratan ditambah dengan daerah laut seluas 

1,799,50 Km² dengan luas keseluruhan 4, 654,98 Km², dengan 

topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan 

datarantinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai 

bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan 

ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 

meter. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten 

Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertanian. 10  Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu 

kabupaten pemasok sayuran di Provinsi Lampung. Jenis tanaman 

sayuran yang banyak ditanam di oleh petani Kabupaten 

Tanggamus diantaranya yaitu daun  bawang, buncis, cabai besar, 

cabai rawit, kubis, tomat, petsai, dan masih banyak sayuran jenis 

lainnya. 

Tabel 1.1 

Luas Panen dan Produksi Sayuran Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 

No. Kecamatan 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Produktivitas 

(Ku/Ha) 

Produksi 

(Ton) 

1. Wonosobo 64 40.60 935 

2. Semaka 33 58.30 460 

3. 
Bandar Negeri 

Semuong 
17 43.68 248 

4. Kota Agung 42 62.14 597 

                                                             
10 http://www.tanggamus.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi/17-konten-

statis 

http://www.tanggamus.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi/17-konten-statis
http://www.tanggamus.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi/17-konten-statis
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5. Pematang Sawah 12 17.53 159 

6. Kota Agung Timur 114 69.08 1,557 

7. Kota Agung Barat 36 32.92 516 

8. Pulau Panggung 246 69.07 3,324 

9. Ulu Belu 114 81.75 1,551 

10. Air Naningan 56 64.07 760 

11. Talang Padang 148 66.00 2,097 

12. Sumberejo 206 71.39 3,196 

13. Gisting 74 90.63 1,199 

14. Gunung Alip 60 62.16 1,025 

15. Pugung 119 65.21 1,779 

16. Bulok 273 43.69 3,925 

17. Cukuh Balak 12 10.60 173 

18. Kelumbayan 3 6.75 53 

19. Limau 7 10.60 108 

20. Kelumbayan Barat 4 6.74 70 

 
Jumlah 1,640 14.47 23,732 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus, 2020 

Kecamatan Sumberejo merupakan kecamatan penghasil 

produksi sayuran tertinggi ketiga setelah Kecamatan Bulok dan 

Pulau Panggung diantara 19 kecamatan lainnya di Kabupaten 

Tanggamus. Tanaman sayuran merupakan komoditas utama yang 

dibudidayakan petani di Kecamatan Sumberejo. Oleh karena itu, 

hasil produksi sayuran merupakan penentu besar kecilnya 

pendapatan yang akan diterima petani. 
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Kecamatan Sumberejo memiliki penduduk yang sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai petani. Kecamatan ini juga 

memiliki dataran yang tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan. 

Sehingga penduduk Kecamatan Sumberejo banyak yang bekerja 

di bidang pertanian, khususnya sebagai petani sayur. Dalam 

melakukan aktivitas keseharian yaitu menanam sayuran dipilih 

oleh petani karena dapat tumbuh sangat baik dengan tanah yang 

sangat subur dan hasil panennya selalu stabil. Menjadi hal penting 

bagi kehidupan para petani sayur dalam hasil panennya adalah 

dalam proses pemasaran sayuran. Petani sebagai produsen 

sekaligus pemasok utama sayuran kepada pedagang pengepul di 

Kecamatan Sumberejo. 

Permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap sayuran, 

pedagang sayur memiliki tantangan tersendiri untuk tetap bisa 

memenuhi permintaan pasar. Dalam upayanya untuk dapat 

memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat maka perlu 

adanya hubungan yang baik antara pedagang sayur dengan 

pemasok sayur yang ada di lingkungannya. Lahan sawah di 

Kecamatan Sumberejo banyak digunakan untuk budidaya sayuran 

dan padi. 

Menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan para petani 

sayur dalam hasil panenya yaitu dalam hal pemasaran sayuran. 

Para petani kebanyakan menjual hasil panennya ke pengepul 

dibandingkan menjual sendiri ke pasar maka diperlukan kerja 

sama antara petani dan pengepul dalam proses penjualannya.  

Petani sayur adalah orang yang bekerja sebagai pengelola dan 

bercocok tanam (sayur-sayuran) secara langsung untuk mengolah 

serangkaian usaha tani dengan harapan mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Sedangkan pengepul sayuran atau yang disebut 

pedagang perantara yaitu pengusaha yang tidak berhubungan 

langsung dengan proses produksi sayuran, melainkan sebagai 

penyalur produksi sayuran. Relationship marketing merupakan 

kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk membangun loyalitas 

pelanggan terhadap penerapan relationship marketing jika 

dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Strategi dalam relationship marketing sangat penting 
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untuk diperhatikan dalam mempertahankan hubungan jangka 

panjang antara petani sayuran dan pedagang pengepul. 

Dalam perspektif Islam membangun hubungan yang baik dan 

harmonis dengan pelanggan dalam jangka panjang dapat 

menciptakan kepuasan bagi pelanggan yang nantinya akan menjadi 

loyal pada perusahaan. Islam telah mengatur bahwa dalam rangka 

mempererat hubungan atau tali silaturahmi diantara kedua belah 

pihak maka hubungan petani dan pedagang harus tetap terjaga. 

Karena dengan melalui perantara bisnis diantara kedua pihak tidak 

hanya kerja sama saling mencari keuntungan saja, namun terdapat 

nilai kebersamaan untuk saling menjaga hubungan kerja sama yang 

terbangun menjadi sebuah tali persaudaraan. Menjalin hubungan 

akan memperbaiki dan meningkatkan tali persaudaraan yang erat. 

Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah SWT Q.S Al-Hujuraat 

ayat : 10 

ۡيُكۡى  َٕ ٍَ اََخ ا تَۡي ٕۡ جٌ فَاَۡصهُِح َٕ ٌَ اِۡخ ٕۡ ۡؤِيُُ ًُ ا اۡن ًَ ٌَ   ۚاََِّ ٕۡ ًُ َ نََعهَُّكۡى تُۡشَح
اتَّقُٕا ّللّاه َٔ  

Artinya: 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
 11

 

Pengepul sayur di Kecamatan Sumberejo memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses pertanian, pedagang pengepul 

berperan sebagai pembeli sayuran dari tangan pertama petani 

dalam jumlah besar dan nantinya pedagang pengepul akan 

memasarkan ke pedagang eceran atau bisa juga ke konsumen. 

Pedagang pengepul juga berperan  sebagai penggerak roda 

ekonomi bagi para petani di Kegiatan kerja sama yang dilakukan  

karena adanya rasa percaya yang dimiliki petani terhadap pengepul 

sayur dari hasil pertaniannya. Hubungan yang terjalin antara 

pedagang pengepul dan petani harus berjalan dengan baik, 

sehingga diperlukan komunikasi dua arah yang menghubungkan 

petani dengan pedagang pengepul.  

                                                             
11  Al-Qur‟an Surat Al-Hujuraat Ayat 10 , Al-qur‟an dan Terjemahnya, 

Departemen Agama RI, Edisi Baru, Toha Putra, Semarang, hlm. 936  
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Masalah yang sering terjadi adalah pemasaran yang 

dilakukan petani sering kali dihadapkan persoalan yaitu harga 

sayuran yang cenderung fluktuatif (tidak stabil), sehingga hasil 

yang diterima petani relatif rendah jika dibandingkan dengan biaya 

yang dikeluarkan oleh petani. Hal tersebut menunjukkan 

pemasaran sayuran yang kurang optimal dan mengalami fluktuasi 

yang bergantung dari perubahan yang terjadi dalam jangka pendek 

yaitu perbulan, perminggu, bahkan perhari, atau dapat terjadi 

dalam jangka panjang. Keadaan tersebut menyebabkan petani sulit 

melakukan perencanaan produksi pedagang juga sulit dalam 

memperkirakan permintaan.
12

 Hal ini akan berdampak pada 

hubungan pemasaran yang terjalin antara petani dan pengepul, 

sehingga menimbulkan permasalahan karena kurangnya informasi 

antara petani dan pengepul. 

Kecamatan Sumberejo dipilih berdasarkan pertimbangan 

bahwa kecamatan Sumberejo merupakan salah satu kecamatan 

yang menghasilkan produktivitas tertinggi ketiga di Kabupaten 

Tanggamus setelah kecamatan Bulok dan kecamatan Pulau 

Panggung. Faktor lain dalam memilih kecamatan Sumberejo 

karena terdapat permasalahan yang melibatkan petani sayuran dan 

pedagang pengepul yaitu petani sayuran di sentra penghasil sayur 

mayur di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus 

mengeluhkan anjloknya harga sayuran. Ditenggarai anjoknya harga 

sayuran ini akibat permainan tengkulak.
 13

 Dilansir dari 

kupastuntas.com. Dampak dari anjloknya harga komoditas sayuran 

menyebabkan para petani merugi jutaan rupiah, akibat hasil panen 

tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.  

Hal ini akan menimbulkan permasalahan karena kurang 

terjalinya kepercayaan, komunikasi dan komitmen antara petani 

dan pengepul. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang 

berhubungan dengan relationship marketing yang terjalin antara 

petani dengan lembaga pemasaran yang dapat membantu petani 

                                                             
12 Anggi Anggraeni Julianti Syahputri, Mukhtar, and La Ode Geo, „Analisis  

Pemasaran Sayur Mayur Di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe 

Selatan‟, Jurnal Ilmiah Agribisnis, 4.1 (2019), 22–28.  
13 https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-

ditangamusmenjerit    

https://kupastuntas.co/2/02/20/harga
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
https://kupastuntas.co/2/02/20/harga-anjlok-petani-sayur-ditangamus-menjerit
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dalam memasarkan hasil panenya sehingga mengingkatkan 

pendapatan petani. Di kecamatan Sumberejo belum pernah 

dilakukan penelitian berkaitan dengan hubungan pemasaran yang 

terjalin antara petani dan pengepul. Menurut Sivesan (2012) ada 4 

faktor yang mempengaruhi relationship marketing, diantaranya 

kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan konflik.
14

 

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, 

Komunikasi dan Penanganan Konflik Terhadap Relationship 

Marketing Di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam 

Perspektif Bisnis Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan 

konflik terhadap relationship marketing petani sayuran dan 

pedagang pengepul di Kecamatan Sumberejo. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y), variabel bebas ada 4 yaitu kepercayaan (X1), 

Komitmen (X2), Komunikasi (X3) dan Penanganan Konflik (X4) 

sedangkan variabel terikatnya adalah Relationship Marketing. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperlukan 

pembatasan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

Pembatasan masalah dibuat dikarenakan luasnya permasalahan 

dan banyaknya faktor yang mempengaruhi permasalahan yang di 

teliti. Peneliti membatasi permasalahan dengan menggunakan 4 

variabel yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi dan 

penanganan konflik terhadap relationship marketing. Penelitian 

ini di fokuskan pada petani sayuran dan pengepul sayuran yang 

ada di Kecamatan Sumberejo. 

  

                                                             
14 I Dewa Nyoman Arta Jiwa, „Relationship marketing, Power Dan Loyalitas 

Pada Hubungan Bisnis Antara Pemasok Dengan Peritel‟, Jurnal Mitra Manajemen, 

2.3 (2018), 146–59  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo? 

2. Apakah komitmen berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo? 

3. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo? 

4. Apakah penanganan konflik berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo? 

5. Bagaimana relationship marketing yang terjalin antara petani 

dan pengepul di Kecamatan Sumberejo dalam perspektif bisnis 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo 

2. Untuk menguji pengaruh komitmen terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo 

3. Untuk menguji pengaruh komunikasi terhadap relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayuran dan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo 

4. Untuk menguji pengaruh penangan konflik terhadap 

relationship marketing yang terjalin antara petani sayuran dan 

pedagang pengepul di Kecamatan Sumberejo 

5. Untuk mengetahui relationship marketing yang terjalin antara 

petani dan pengepul di Kecamatan Sumberejo dalam perspektif 

bisnis Islam 
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F. Manfaat Penelitian 

Agar penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca, maka 

dari itu diharapkan memiliki manfaat didalamnya, diantaranya : 

1. Secara Teoritis 

Di harapkan hasil penelitian ini menambah wawasan 

keilmuan ekonomi khususnya manajemen bisnis yang di tinjau 

dari perspektif ekonomi Islam. Serta manfaat bagi ilmu 

pengetahuan untuk melengkapi kajian mengenai relationship 

marketing yang terjalin antara petani sayur dan pedagang 

pengepul dan faktor-faktor yang mempengaruhi relationship 

marketing petani sayur dan pedagang pengepul di Kecamatan 

Sumberejo. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pembaca karya ilmiah ini mengenai informasi 

terkait relationship marketing yang terjalin antara petani 

sayur dan pedagang pengepul dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi relationship marketing petani sayur dan 

pedagang pengepul di Kecamatan Sumberejo. 

b. Bagi penulis 

Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk 

menuliskannya kedalam bentuk karya ilmiah berdasarkan 

kajian-kajian teori ekonomiislam. 

c. Pihakak ademik 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat 

dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutrnya. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 1.2 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Nama 

Penulis 

Judul Penelitiann Hasil 

Penelitian 

1 Efi Nikmatu 

Sholihah, 

Wisynu Ari 

Gutama dan 

Kadhung 

Prayoga 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Relationship 

marketing Petani 

Sayur Dan Pedagang 

Pengepul di Desa 

Pandanajeng 

Kecamatan 

Tumpang Kabupaten 

Malang 

Hasil penelitian ini 

adalah variabel 

(kepercayaan, 

komitmen, komunikasi 

dan kepuasan) 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

hubungan pemasaran 

yang terjalin apabila 

dilihat dari perspektif 

petani maupun dari 

perspektif pengepul. 

Variabel komitmen 

tidak memiki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap hubungan 

pemasaran yang 

terjalin. 15 

2 Ratna Dewi 

Mulyaningti

yas, Moch. 

Agus 

Junaidi dan 

Dessy 

Wulandari 

Pengaruh 

Relationship 

marketing Dalam 

Trading Pupuk Urea 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Kasus 

Pada Pt Pupuk 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel 

kepercayaan, 

komitmen, kepuasan, 

dan penanganan 

konflik terbukti 

mempengaruhi 

                                                             
15  Efi Nikmatu Sholihah, Wisynu Ari Gutama, and Kadhung Prayoga, 

„Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relationship marketing Petani Sayur 
Dan Pedagang Pengepul Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten  

Malang‟, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS, 2017, 650–59.  
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Kujang, Cikampek, 

Indonesia) 

loyalitas pelanggan 

secara signifikan. 16 

3 Nurhadi 

Sulistyono 

Pengaruh 

Komunikasi, 

Komitmen, 

Kepercayaan Dan 

Kerjasama Terhadap 

Hubungan 

Pemasaran Pada 

Retailer Pt 

Indofarma Global 

Medika Tbk 

Wilayah Jawa 

Tengah 

Berdasarkan hasil uji 

structural model 

diketahui bahwa: 

adanya pengaruh 

variabel kepercayaan, 

komunikasi dan 

komitmen pada kerja 

sama. 

mengindikasikan 

bahwa ada pengaruh 

variabel kepercayaan 

pada variabel 

efektifitas hubungan 

pemasaran. 17 

4 Hamdah 

Alfiyah dan 

Neng Siti 

Komariah 

Pengaruh 

Relationship 

marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Di Pt. Autoplastik 

Indonesia Karawang 

Timur” tahun 2021 

Hasil penelitian ini 

adalah secara parsial 

maupun simultan, 

kepercayaan, 

komitmen, 

komunikasi, dan 

penanganan konflik, 

sebagai bagian dari 

relationship 

marketing, 

berpengaruh positif 

dan siginifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan di PT. 

                                                             
16 Ratna Dewi Mulyaningtiyas, Moch. Agus Junaidi, and Dessy Wulandari, 

„Pengaruh Relationship marketing Dalam Trading Pupuk Urea Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Kasus Pada PT Pupuk Kujang Cikampek, Indonesia)‟, Journal of 

Management & Business, 3.3 (2020), 156–65.  
17 Nurhadi Sulistyono, „Pengaruh Komunikasi, Komitmen, Kepercayaan Dan 

Kerjasama Terhadap Hubungan Pemasaran Pada Retailer PT Indofarma Global 

Medika TBK Wilayah Jawa Tengah‟, Widya Ganeswara, 24.1 (2014), 44–56.  
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Autoplastik Indonesia 

Karawang Timur. 18 

5 Annas 

Thohir 

Syamsudin 

dan 

Wirawan 

Fadly 

Pengaruh 

Komunikasi 

Pemasaran, 

Kepercayaan Dan 

Penanganan 

Keluhan Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Tabungan Di PT. 

BPR Syariah Mitra 

Mentari Sejahtera 

Ponorogo 

Hasil penelitian ini 

meliputi: Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan secara 

parsial antara 

komunikasi, 

kepercayaan terhadap 

loyalitas nasabah 

BPRS Mitra Mentari 

Sejahtera Ponorogo. 19 

6 Asep Saepul 

Alam dan 

Heri 

Hermawan 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Hubungan 

Kemitraan Antara 

Petani Budidaya 

Jamur Tiram 

Dengan Cv. Asa 

Agro Corporation 

Dari hasil uji F dapat 

diketahui bahwa 

pengaruh variable 

independen 

(komunikasi, 

kerjasama, 

kepercayaan dan 

komitmen) 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

variable dependen 

(kemitraan). 20 

7 Gery 

Ivander 

Analisis Pengaruh 

Relationship 

Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa 

                                                             
18  Hamdah Alfiyah and Neng Siti Komariah, „Pengaruh Relationship 

marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Di PT Autoplastik Indonesia Karawang 

Timur‟, Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3.1.  
19  A T Syamsudin and W Fadly, „Pengaruh Komunikasi Pemasaran, 

Kepercayaan Dan Penanganan Keluhan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Di 
PT BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera …‟, Etihad: Journal of Islamic …, 1.1 

(2021), 51–65.  
20  Asep Saepul Alam and Heri Hermawan, „Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram‟, 
FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya 

Jamur Tiram, 7.1 (2017), 214–19.  
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marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Pada Agen TX 

Travel Jember 

Trust, Commitment, 

Communication dan 

Emphaty berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Customer 

Loyalty di TX Travel 

Jember. 21 

8 Kiki 

Pratama dan 

Sri Ekowati 

Pengaruh Trust, 

Commitment, 

Communication dan 

Conflict Handling 

Terhadap Loyalitas 

Nasabah Pada BNI 

Syariah Kota 

Bengkulu 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel 

Trust, Commitment, 

Communication dan 

Conflict handling  

memiliki pengaruh 

yang positif terhadap 

loyalitas Nasabah BNI 

Syariah kota 

Bengkulu.22 

9 Cempaka 

Paramita, 

Mochamad 

Reza 

Pahlevi dan 

Adi 

Prasodjo  

Peningkatan 

Loyalitas Nasabah 

Tabungan BNI 

Taplus Cabang 

Jember Melalui 

Relationship 

marketing 

Hasil penelitian ini 

secara parsial maupun 

simultan, 

kepercayaan, 

komitmen, 

komunikasi, dan 

penanganan konflik, 

sebagai bagian dari 

relationship 

marketing, 

berpengaruh positif 

dan siginifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah tabungan BNI 

                                                             
21 G. Invader, „Analisis Pengaruh Relationship marketing Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Agen Tx Travel Jember‟, Program Manajemen Bisnis, Program 

Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 6.2 (2018), 287228.  
22  Kiki Pratama, Sri Ekowati, and Universitas Muahmmadiyah Bengkulu, 

„Pengaruh Trust , Commitment , Communication Dan Conflict Handling Terhadap 

Loyalitas Nasabah‟, 2.1 (2021), 30–42.  
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Taplus Cabang 

Jember. 23 

10 Dina 

Lusianti 

Pengaruh 

Relationship 

marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Di King‟s Hotel 

Kudus 

Nilai pelanggan, 

kepuasan pelanggan, 

kepercayaan, dan 

komunikasi 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

pelanggan King‟s 

Hotel Kudus diterima. 

24 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu 

yaitu sebagai berikut : 

1. Efi Nikmatu Sholihah, Wisynu Ari Gutama dan Kadhung 

Prayoga (2017) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Relationship marketing Petani Sayur dan Pedagang Pengepul  

di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang.” 

Persamaan : Menggunakan variabel independen kepercayaan, 

komitmen, komunikasi serta variabel dependen relationship 

marketing. 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan variabel x 

penanganan masalah dan pada lokasi penelitian, yang mana 

penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus, penelitian sebelumnya di Desa Pandanajeng 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 

  

                                                             
23  Cempaka Paramita, Mochamad Reza Pahlevi, „Peningkatan Loyalitas 

Nasabah Tabungan Bni Taplus Cabang Jember Melalui Relationship Marketing‟, 

Jurnal Bisnis dan Manajemen, (2020), 58  
24  Dina Lusianti, „Pengaruh Relationship marketing Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Di King‟S Hotel Kudus‟, Pengaruh Relationship marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Di King’S Hotel Kudus, 53.9 (2019), 1689–99.  
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2. Ratna Dewi Mulyaningtiyas, Moch. Agus Junaidi dan Dessy 

Wulandari (2020) “Pengaruh Relationship marketing Dalam 

Trading Pupuk Urea Terhadap Loyalitas Pelanggan (Kasus 

Pada Pt Pupuk Kujang, Cikampek, Indonesia).” 

Persamaan : Pada variabel x kepercayaan, komitmen, 

komunikasi dan penangan konflik 

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan variabel  Y 

relationship marketing bukan loyalitas dan tempat penelitian 

yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus sedangkan penelitian yang dilakukan 

Ratna Dewi pada pelanggan PT Pupuk Kujang, Cikampek. 

3. Nurhadi Sulistyono (2020) “Pengaruh Komunikasi, Komitmen, 

Kepercayaan Dan Kerjasama Terhadap Hubungan Pemasaran 

Pada Retailer Pt Indofarma Global Medika Tbk Wilayah Jawa 

Tengah.” 

Persamaan : Menggunakan variabel x kepercayaan, komitmen 

dan komunikasi dan variabel y hubungan pemasaran 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Nurhadi Sulistyono 

tidak menggunakan variabel x penanganan masalah dan 

penelitian ini tidak menggunakan variabel x kerja sama. Objek  

penelitian ini pada petani sayur dan pedagang pengepul di 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sedangkan 

penelitian yang dilakukan Nurhadi Sulisyono pada Retailer Pt 

Indofarma Global Medika Tbk Wilayah Jawa Tengah. 

4. Hamdah Alfiyah dan Neng Siti Komariah (2021) Pengaruh 

Relationship marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Di Pt. 

Autoplastik Indonesia Karawang Timur.” 

Persamaan : Menggunakan variabel x kepercayaan, 

komitmen, komunikasi dan penanganan konflik. 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Hamdah Alfiah dan 

Neng Siti Komariah menggunakan variabel y loyalitas 

pelanggan bukan relationship marketing dan penelian ini 

dilakukan di Kecamatan Sumberejo 

5. Annas Thohir Syamsudin dan Wirawan Fadly (2021) 

“Pengaruh Komunikasi Pemasaran, Kepercayaan dan 

Penanganan Keluhan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan 

Di PT. BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.” 
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Persamaan : Menggunakan variavel x kepercayaan dan 

komunikasi 

Perbedaan : Pada penelitian ini menambahkan variabel x 

komitmen dan penanganan masalah dan penelitian yang 

dilakukan Annas Thohir Syamsudin dan Wirawan Fadly 

menggunakan variabel y loyalitas dan objek penelitian ini di 

BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada petani sayur dan pedagang 

pengepul diKecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

6. Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan (2017) “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani 

Budidaya Jamur Tiram Dengan Cv. Asa Agro Corporation.” 

Persamaan : Menggunakan variabel x kepercayaan, komitmen 

dan komunikasi 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Asep Saepul Alam dan 

Heri Hermawan menggunakan variabel Y bukan relationship 

marketing melainkan hubungan kemitraan dan menggunakan 

objek petani budidaya jamur dengan Cv. Asa Agro Corporation 

sedangkan penelitian ini pada petani sayuran dan pedagang 

pengepul. 

7. Gery Ivander (2018) “Analisis Pengaruh Relationship 

marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Agen TX 

Travel Jember.” 

Persamaan : Pada variabel x yaitu kepercayaan, komitmen dan 

komunikasi 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Gery Ivander 

menggunakan variabel X  Emphaty sedangkan di penelitian ini 

menggunakan penanganan konflik dan variabel Y bukan 

relationship marketing melainkan loyalitas pelanggan pada 

agen TX Travel Jember. 

8. Kiki Pratama dan Sri Ekowati (2021) “Pengaruh Trust, 

Commitment, Communication dan Conflict Handling Terhadap 

Loyalitas Nasabah Pada BNI Syariah Kota Bengkulu.” 

Persamaan : Menggunakan variabel  x kepercayaan, 

komitmen, komunikasi dan penanganan konflik 
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Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Kiki Pratama dan Sri 

Ekowati menggunakan variabel y bukan relationship 

marketing melainkan loyalitas dan studi kasus pada nasabah 

BNI Syariah Kota Bengkulu sedangkan penelitian ini pada 

petani sayur dan pedagang pengepul di Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus. 

9. Cempaka Paramita, Mochamad Reza Pahlevi dan Adi Prasodjo 

(2020) “Peningkatan Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus 

Cabang Jember Melalui Relationship marketing” 

Persamaan : Pada variabel x kepercayaan, komitmen, dan 

komunikasi 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Paramita dkk 

menggunakan variabel y loyalitas nasabah tabungan BNI 

Taplus Cabang Jember sedangkan penelitian ini  menggunakan 

variabel y relationship marketing petani sayur daan ppedagang 

pengepul Kecamataan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

10. Dina Lusianti (2019) “Pengaruh Relationship marketing 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Di King‟s Hotel Kudus.” 

Persamaan : Menggunakan variabel x kepercayaan dan 

komunikasi 

Perbedaan : Penelitian ini menambahkan variabel x  

komitmen dan penanganan konflik dan menggunakan variabel 

y relationship marketing bukan loyalitas. Penelitian yang 

dilakukan Dina Lusianti pada pelanggan King‟s Hotel Kudus 

sedangkan penelitian ini pada petani sayur daan pedagang 

pengepul di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan skripsi pada penelitian ini disusun 

dalam bentuk, sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada skripsi berisi cover skripsi, halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orasionalitas, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran 
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2. Bagian Subtansi (Inti) 

Bagian inti skripsi terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi teori-teori mengenai adiksi 

internet, relationship marketing, kerangka pikir dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data 

dan uji hipotesis 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian dana dan uji hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis serta rekomendasi 

penulis untuk penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Pemasaran 

a. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang 

membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut 

penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen ke 

konsumen.  Sasaran dari pemasaran adalah menarik 

pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, 

menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan 

mudah, mempromosikan secara efektif serta 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap 

memegang prinsip kepuasan pelanggan. 25 

Philip Kotler Pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui 

proses pertukaran.
26

 Definisi pemasaran secara sosial 

menunjukkan peran pemasaran dalam masyarakat sosial 

dengan definisi bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial 

dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, 

penawaran, dan secara bebas bertukar nilai produk dan 

layanan dengan orang lain. 27 

  

                                                             
25 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: Universitas Brawijaya 

Press (UB Press), 2011). 
26  Farida, Lamsah, Periyadi, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019). Hlm.2. 
27 Rahmawati, „Manajemen Pemasaran‟, University Mulawarman, 2016, 4–5. 



 

 

22 

b. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu 

manajemen dan pemasaran. Pemasaran atau marketing 

merupakan suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengelolaan, pengendalian suatu program yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun, dan memelihara suatu 

transaksi yang menguntungkan dengan pembeli sebagai 

sasaran untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Sedangkan 

manajemen merupakan suatu proses perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengerahan (actuating), dan 

pengendalian (controlling). 

Oleh karena itu Manajemen pemasaran dapat diartikan 

sebagai analisis, perencanaan, implementasi, dan pengelolaan 

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 

dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen pemasaran juga merupakan seni untuk 

menjangkau, mempertahankan, dan menumbuhkan 

pelanggan dengan memilih target pasar dan menciptakan, 

memberikan dan berkomunikasi dengan keunggulan nilai 

pelanggan. Tujuan dari manajemen pemasaran adalah untuk 

menemukan, menarik, mempertahankan dan menumbuhkan 

target pelanggan, menciptakan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan.
 28

 

 

c. Konsep Pemasaran 

Konsep-konsep inti pemasaran meliputi: kebutuhan, 

keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, 

pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan 

pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan 

dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan 

dirasakannya ketidakadaan kepuasan dasar tertentu. 

Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang 

spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih 

                                                             
28  Juli Ismanto, Manajemen Pemasaran (Pamulang - Tangerang Selatan: 

UNPAM PRESS, 2020).,  h. 195  
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mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan 

produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan 

kesediaan untuk membelinya. Konsep pemasaran 

mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih 

efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. 

 

d. Sistem Pemasaran 

 Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian 

yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap 

dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi dapat diartikan 

sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga yang melakukan 

tugas pemasaran dan faktor-faktor lingkungan yang saling 

memberikan pengaruh  dan membenntuk serta 

mempengaruhi hubungan dengan pasar. Dalam pemasaran, 

kelompok item yang saling berhubungan dan saling berkaitan 

itu mencakup: 

1) Gabungan orang yang melaksanakan kegiatan pemasaran 

2) Produk atau jasa 

3) Target pasar 

4) Perantara (pengecer, grosir, agen transportasii, lembaga 

keuangan). 

5) Kendala lingkungan (environmental constraints). 

Sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari 

dua unsur yang saling berkaitan, yaitu organisasi pemasaran 

dan arget pasarnya.
 29 

 

2. Relationship marketing 

a. Definisi Relationship marketing 

Pemahaman lain tentang relationship marketing adalah 

proses menciptakan, mempertahankan dan memperkuat 

hubungan yang kuat dengan klien dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Selain mengembangkan strategi baru untuk 

                                                             
29  Farida, Lamsah, Periyadi, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019). Hlm.2. 
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menarik pelanggan baru dan melakukan transaksi dengan 

mereka, perusahaan terus berupaya untuk mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada dan membangun hubungan jangka 

panjang yang dapat memberi mereka keuntungan. 

Relationship marketing adalah konsep yang sangat penting 

untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dalam 

organisasi.
 30 

Relationship marketing adalah proses berkelanjutan 

yang mengharuskan perusahaan untukmempertahankan 

kontak teratur dengan konsumen untuk mencapai tujuannya 

dan mengintegrasikan proses pemasaran hubungan ke dalam 

rencana strategis yang memungkinkan perusahaan untuk 

mengelola sumber daya dengan baik dan memenuhi 

kebutuhan konsumen di masa depan. Hubungan harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan saling 

mendukung, dan bukan hanya hubungan bisnis semu dan 

hanya karena instruksi kerja atau hanya untuk keuntungan. 

Bila pemasar berdiri dipihak pelanggan dan memandang 

masalah yang dihadapi pelanggan juga sebagai masalahnya 

lalu berusaha memecahkan secara bersama-sama, maka 

hubungan jangka panjang ini akan dirasakan oleh kedua 

belah pihak.
 31

 

Relationship marketing merupakan kegiatan pemasaran 

yang bertujuan untuk membangun loyalitas pelanggan 

terhadap produk yang ditawarkan. Penerapan relationship 

marketing jika dilakukan dengan baik maka akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi dalam 

relationship marketing tersebut sangat penting untuk 

diperhatikan dalam mempertahankan hubungan jangka 

panjang antara produsen dengan mitra bisnisnya. Jadi, 

relationship marketing dapat diartikan sebagai upaya proses 

pembentukan, mempertahankan, dan meningkatkan relasi 

yang kuat, kepada setiap pelanggan secara lebih dekat. 

                                                             
30 Juli Ismanto, Manajemen Pemasaran (Pamulang - Tangerang Selatan:  
UNPAM PRESS, 2020).,  h. 195  
31 Ibid, h. 202.  
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Menciptakan komunikasi dua arah dengan konsumen serta 

mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara dua 

belah pihak. 

Hubungan pemasaran (relationship marketing) 

merupkan sebuah praktik membangun hubungan jangka 

panjang yang saling mempercayai dan saling mengntungkan 

dengan pelanggan, penyalur dan pemasok guna 

mempertahankan bisnis jangka panjang. Agar hubungan 

dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal 

yang harus dipahami, antara lain: 

 Saling mempercayai dan saling menguntungkan 

 Menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, 

pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak 

 Menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang 

kuat antar pihak yang berkepentingan 

 Menekan biaya transaksi dan waktu pencarian 

pelanggan 

Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah 

pengembangan aset perusahaan yang disebut dengan jaringan 

pemasaran. Jaringan terdiri dari pihak-pihak produsen dan 

pihak pendukung, pelanggan, suppplier, distributor, pengecer 

dan pihak lain yang bersama-sama dalam membangun 

hubungan bisnis yang saling menguntungkan.
32

 

Terdapat empat dimensi relationship marketing yang 

digunakan dalam strategi pemasarannya. Adapun empat 

dimensi tersebut adalah bonding, empaty, reciprocity, dan 

trust. 

1) Ikatan (Bonding), Hubungan antara kedua belah pihak 

harus kuat sehingga hubungan keduanya dapat bertahan 

dan kedua belah pihak merasa ketergantungan cukup kuat 

dan bertahan lama. 

2) Empati (Empathy) Seorang harus memperhatikan masalah 

dan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan 

dan memberikan respon positif apabila terdapat keluhan 

                                                             
32  Budi Rahayu Tanama Puttri, Manajemen Pemasaran, (Denpasar: 

Uviversitas Udayana, 2017), hlm.7-8. 
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atau masalah dari pelanggan terhadap ketidakpuasan 

pelayanan sehingga dapat memahami apa yang 

dibutuhkan dan dikeluhkan pelanggan secara spesifik. 

3) Timbal balik (Reciprocity) Dengan terjadinya hubungan 

panjang seharusnya kedua belah pihak sudah bisa saling 

memahami. 

4) Kepercayaan (trust) Menciptakan kepercayaan dan 

memperkuat hubungan harus dilakukan agar tercipta 

komitmen yang kuat guna kelangsungan hubungan jangka 

panjang kedua belah pihak.
 33

 

 

b. Tujuan Relationship marketing 

Tujuan utama dari relationship marketing adalah untuk 

memperkuat hubungan yang kuat antara pemasar dan 

pelanggan dengan membuat pelanggan yang acuh tak acuh 

lebih loyal. Sisi lain dari tujuan utama pemasaran hubungan 

adalah menemukan nilai kehidupan pelanggan (lifetime 

value). Setelah mencapai nilai usiaayanan, tujuan selanjutnya 

adalah meningkatkan nilai usia layanan (lifetime value) 

setiap kelompok pelanggan dari tahun ke tahun. Kemudian 

tujuan ketiga adalah bagaimana menggunakan keuntungan 

dari dua tujuan pertama untuk menarik pelanggan baru 

dengan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, tujuan 

jangka panjang adalah untuk mencapai profitabilitas yang 

berkelanjutan dari dua kelompok yaitu pelanggan saat ini dan 

pelanggan baru.
 34 

Tujuan pemasar yang utama adalah mengembangkan 

hubungan yang mendalam dan bertahan lama engan semua 

orang atau organisasi yang ssecara langsung atau tidak 

langsung mempunyai dampak terhadap 

keberhasilan/kesuksesan kegiatan pemasaran. Relationship 

                                                             
33  Petrina Ayu Wulandini, „Pengaruh Relationship Marketing Terhadap 

Customer Retention Orientation Dan Dampaknya Pada Relationship Outcome  

Nasabah Jatim Prioritas Cabang Hr Muhammad Surabaya‟, IDEI: Jurnal 

Ekonomi & Bisnis, 1.1 (2020), 19–31.  
34 Juli Ismanto, Manajemen Pemasaran (Pamulang - Tangerang Selatan:  

UNPAM PRESS, 2020).,  h. 195  
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marketing mempunyai tujuan untuk membentuk/membangun 

jangka panjang yang saling memuaskan seperti: pelanggan, 

pemasok, distributor, dan mitra pemasaran lainnya agar 

memperoleh pendapatan dan mempertahankan bisnis. 

Relationship marketing membangun ekonomi yang kuat dan 

hubungan sosial antara mitra usaha.
35

 

Relationship marketing tersebut merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan, yang bertujuan untuk 

mewujudkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

pelanggannya sehingga akan tercipta suatu hubungan yang 

saling menguntungkan dalam jangka panjang antara 

pelanggan dan perusahaan. Membangun kepercayaan, 

komitmen, komunikasi dan kemampuan penanganan konflik 

merupakan kunci pokok dalam penerapan relationship 

marketing.
36

  

 

c. Unsur-Unsur Relationship marketing 

Relationship marketing sangat penting dalam 

mempertahankan suatu hubungan jangka panjang. Hubungan 

pemasaran yang baik dapat menciptakan kepuasan antara 

produsen dan konsumen. Kebanyakan penelitian mengenai 

Relationship Marketing selalu menekankan dimensi Trust 

dan Commitment, dan juga menyatakan gratitude (rasa 

syukur) juga ikut mengambil peran dalam mempengaruhi 

relationship marketing. Dalam jurnal Velnampy dan Sivesan 

(2012) Ada 4 kunci utama dalam relationship marketing, 

yaitu Trust, Equity, Empathy, Commitment. Adapun menurut 

Saputra dan Ariningsih (2014) dimensi relationship 

marketing meliputi kepercayaan, komitmen, kompetensi, 

komunikasi, dan kemampuan penanganan konflik. Menurut 

Chattananon dan Trimetsoontorn (2009), dimensi dari 

relationship marketing adalah trust, commitment, co-

operation, communication, shared values, conflict, power, 
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non-opportunistic behavior, interdependence. dalam 

penelitiannya sendiri chattananon menggunakan bonding, 

empathy, reciprocity dan trust sebagai dimensi dari 

relationship marketing. Sedangkan menurut Sivesan (2012) 

ada 4 faktor yang mempengaruhi relationship marketing, 

diantaranya trust, commitment, communication dan conflict 

handling. 37 

 

d. Relationship Marketing dalam Perspektif Islam 

Membina hubungan baik dan harmonis dengan 

pelanggan dalam jangka panjang dapat menciptakan 

kepuasan bagi pelanggan yang nantinya akan menjadi loyal 

pada perusahaan. Menjalin hubungan akan memperbaiki dan 

meningkatkan tali persaudaraan yang erat. Hal ini sesuai 

dengan dengan firman Allah SWT Q.S Al-Hujuraat ayat : 10 

ۡيُكۡى  َٕ ٍَ اََخ ا تَۡي ٕۡ جٌ فَاَۡصهُِح َٕ ٌَ اِۡخ ٕۡ ۡؤِيُُ ًُ ا اۡن ًَ اتَّقُٕا   ۚاََِّ ٌَٔ ٕۡ ًُ َ نََعهَُّكۡى تُۡشَح
ّللّاه  

Artinya: 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) Antara 

keduasaudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya 

kamu mendapat rahmat.
 38

 

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2: 

 َٔ  ٖۖ ٕه انتَّْق َٔ ا َعهَٗ اْنثِشِّ  ْٕ َُ َٔ تََعا ْثِى َٔ ا َعهَٗ اَْلِ ْٕ َُ َٔ ََل تََعا

َ َشِذيُْذ اْنِعقَابِ  ٌَّ ّللّاه َ ۗاِ
اتَّقُٕا ّللّاه َٔ ۖ ٌِ ا َٔ اْنُعْذ َٔ  

Artinya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
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berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 

Pada ayat ini, Allah memfirmankan perintah tolong-

menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Dia 

melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran Ayat ini kemudian diakhiri dengan perintah 

taqwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.Taqwa inilah yang merangkum 

segalanya dan menjadi kunci keselamatan dari siksa-Nya.
 39

 

Dari ayat diatas memuat kewajiban saling membantu di 

antara kaum mukminin untuk menegakkan agama dan 

larangan bagi mereka untuk melanggar syariat islam. 

 

3. Kepercayaan  

a. Pengertian Kepercayaan 

Trust atau kepercayaan adalah dasar dari sebuah 

bisnis, dimana sebuah transaksi bisnis akan terjadi apabila 

terdapat kepercayaan di antara masing-masing pihak. 

Kepercayaan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi 

harus dibangun sejak awal. Kepercayaan ini juga merupakan 

penggerak dalam suatu hubungan yang efektif.
 40 

Anderson dan Narus menyatakan bahwa kepercayaan 

merupakan masalah penting dalam menjalin hubungan kerja 

sama dan menjadi dasar  bagi kelanjutan sebuah hubungan. 

Kepercayaan biasanya dilihat sebagai komponen dasar dari 

pemasaran hubungan yang sukses. Hubungan tidak akan 

bertahan lama tanpa kepercayaan. Kepercayaan sebagai dasar 

untuk strategi kemitraan ketika ada faktor yang ingin 

memenuhi atau menyampaikan hubungan tertentu. 

Kepercayaan adalah faktor dalam menciptakan komitmen 

karena komitmen mencakup kepercayaan dan pengorbanan. 
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Komitmen tidak akan terbentuk tanpa adanya kepercayaan. 

Keyakinan secara signifikan memengaruhi komitmen dalam 

hubungan. Kepercayaan juga merupakan keyakinan yang 

terletak dalam hubungan dengan partner kerja yang terkait 

dengan kejujuran dan saling membantu.
 

Dari sudut pandang pemasaran, menyatakan bahwa 

perkembangan kepercayaan dan khususnya keyakinan, 

seharusnya menjadi komponen fundamental dari strategi 

pemasaran yang ditujukan untuk mengarah pada penciptaan 

hubungan pelanggan sejati. Pelanggan harus mampu 

merasakan bahwa dia dapat diandalkan dan dapat dipercaya. 

Akan tetapi, untuk membangun kepercayaan membutuhkan 

waktu lama dan hanya dapat berkembang setelah pertemuan 

yang berulangkali dengan pelanggan. Lebih penting, 

kepercayaan berkembang setelah seorang individu 

mengambil risiko dalam berhubungan dengan mitranya. Hal 

ini menunjukkan bahwa membangun hubungan yang dapat 

dipercaya akan lebih mungkin terjadi dalam sektor industri 

tertentu – terutama yang melibatkan pengambilan risiko oleh 

pelanggan dalam jangka pendek atau membutuhkan obligasi 

jangka panjang.
 41 

Kepercayaan dapat diciptakan ketika satu pihak 

merasa nyaman untuk menggantinya dengan yang lain, yang 

penuh dengan integritas dan keandalan. Uktuk mendapatkan 

kepercayaan pelanggan, perusahaan perlu berkomunikasi 

secara efektif, mengadopsi standar yang dipercayai 

pelanggan, dan menghindari peringkat negatif.
42

 Terdapat 

empat indikator dalam variabel kepercayaan Maharani 

(2010) yaitu; 

1) Kehandalan
 

Kehandalan adalah kemampuan produsen untuk 
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memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat dan memuaskan. 

2) Kejujuran
 

Kejujuran adalah suatu pernyataan atau tindakan yang 

sesuai dengan faktanya sehingga dapat dipercaya.
 

3) Kepedulian
 

Kepedulian adalah kemampuan produsen untuk malayani 

dengan baik dan selalu menerima keluhan-keluhan 

konsumen. 

4) Kredibilitas
 

Kualiatas atau kekuatan yang ada untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen.
43

 
 

b. Komponen Kepercayaan 

Adapun komponen kepercayaan menurut Robbins 

(2006) ada lima yaitu : 

1) Integritas 

Integritas meliputi kejujuran dan keadaan yang 

sesungguhnya. Integritas dalam kepercayaan merupakan 

sesuatu hal yang kritikal. Tanpa persepsi karakter moral 

dan kejujuran yang dasar, dimensi lainnya tidak akan 

berarti. 

2) Kompetensi 

Kompetensi disini merupakan teknik dan kemampuan 

dalam berinteraksi membangun kepercayaan. Misalnya 

bagaimana mendengarkan sesorang, bagaimana berbicara 

dan mengucapkan sesuatu agar terjadi proses 

kepercayaan. 

3) Konsistensi 

Konsistensi berhubungan dengan sesuatu yang dapat 

dipercaya, tingkat predikasi terhadap seseorang, dan 

penilaian menangani situasi. 

4) Loyalitas Kemampuan untuk melindungi dan 
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menyelamatkan seseorang dari orang lain. Kepercayaan 

mempersyaratkan kita tergantung seseorang untuk tidak 

mencari kesempatan. 

5) Keterbukaan Dimensi terakhir kepercayaan mengharuskan 

adanya keterbukaan diantara satu dengan yang lainnya. 

Tanpa keterbukaan tidak mungkin akan terjadi proses 

kepercayaan.
44

 

 

c. Kepercayaan dalam perspektif Islam 

Jujur dan terpercaya (amanah) adalah akhlak yang 

harus ada dalam bisnis. Amanah artinya dapat “dipercaya, 

tanggung jawab dan kredibel”. Konsekuensi amanah adalah 

mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya. Sedikit atau 

banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang dimiliki, 

dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil 

penjualan, fee, jasa atau upah buruh. 

Dalam Islam, hubungan antara kejujuran dan 

keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang 

positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan 

mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan 

menambah nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya 

meningkatkan keuntungan.
45

 Kejujuran adalah perhiasan 

orang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh sebab itu, 

sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat 

Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

ُه  ٔا اَْلَيه ٌْ تَُؤدُّ َ يَأُْيُشُكْى اَ ٌَّ ّللّاه ْْهَِٓا۞ اِ ٗ اَ
ٰٓ ِت اِنه  

Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanah kepada yang berhak menerimanya. ( Q.S. an-Nisa: 

58). 
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Ayat ini menjelaskan tentang tugas kaum muslimin 

sekaligus akhlak mereka, yaitu menunaikan amanah-amanah 

kepada yang berhak menerimanya. Sikap amanah sangat erat 

kaitanya dengan cara dirinya mempertahankan prinsip dan 

kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-

prinsipnya tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan dan 

melahirkan nilai nilai manfaat yang berkesesuaian. 

 

4. Komitmen 

a. Pengertian Komitmen 

Dalam konteks pemasaran, Ndubisi mendefinisikan 

komitmen sebagai keinginan untuk mempertahankan 

hubungan yang bernilai. Komitmen akan menjadi lebih tinggi 

bagi setiap individu yang percaya bahwa mereka menerima 

nilai lebih dari adanya sebuah hubungan. Komitmen adalah 

satu hal yang penting dalam mewujudkan hubungan jangka 

panjang antara perusahaan dan pelanggannya. Pelanggan 

yang memiliki komitmen tinggi akan secara terus menerus 

dapat menikmati keuntungan dari hubungan yang terjalin.
46

 

Komitmen merupakan suatu keyakinan antara pihak 

terkait yang menginginkan adanya hubungan yang terus 

menerus, dan dinilai penting dalam rangka menjaga 

hubungan tersebut. Komitmen perusahaan merupakan inti 

dari relationship marketing. Komitmen dapat diperoleh 

dengan cara perusahaan menjadikan pelanggan sebagai 

prioritas utama, berjangka panjang,dan berdasarkan pada 

hubungan yang saling menguntungkan. Komitmen juga dapat 

diartikan sebagai janji atau ikrar untuk memelihara hubungan 

yang telah terjalin dengan baik, karena hubungan tersebut 

memiliki arti penting.
 47 
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Komitmen merupakan salah satu faktor inti dalam 

membangun hubungan pemasaran yang baik terutama untuk 

menjaga hubungan pemasaran agar berlangsung dalam waktu 

panjang. Komitmen dapat diartikan sebagai suatu keyakinan 

antara pihak terkait yang menginginkan adanya hubungan 

yang terjalin terus-menerus, komitmen dinilai penting untuk 

menjaga sebuah hubungan dalam hal ini yang dimaksud 

adalah hubungan pemasaran. 

Komitmen adalah keterikatan pada tujuan yang akan 

dicapai sehingga rela untuk berkorban waktu, tenaga, materi 

dan kemampuan untuk mendapatkannya. Komitmen dapat 

juga diartikan sebagai sesuatu yang mengatur sendiri (self 

generating). Komitmen adalah suatu keadaan yang tidak 

dapat dipaksa dan suatu kondisi yang harus dikembangkan 

melalui perasaan keterlibatan. Mowday, Porter, dan Steers 

komitmen memiliki dua indikator yaitu sikap dan kehendak 

untuk bertingkah laku. Sikap berkaitan dengan identifikasi, 

keterlibatan dan kesetiaan, sedangkan kehendak bergantung 

pada keadaan untuk bertingkah laku dalam kesediaan 

menampilkan usaha 
48

 

 

b. Komitmen dalam Perspektif Islam 

Berkaitan dengan etika kerja Islam dalam kehidupan 

setiap muslim dituntut untuk berkomitmen di dunia dengan 

segala bentuk pertumbuhan dan perkembangan harus 

menunjukkan demi keadilan, kebenaran dan peningkatan 

ketakwaan spiritual dirinya sendiri sebagai wujud 

pertanggung jawaban sebagai khalifah di bumi. 

Dalam kehidupan beragama seorang muslim harus 

berkomitmen pada diri sendiri untuk menjalankan segala 

perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Dalam 

perspektif Islam, komitmen seseorang tercermin dalam 

aktivitas yang dilakukan. Komitmen dalam menjalankan 
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segala perintah Allah SWT merupakan wujud dari komitmen 

seorang manusia sebagai makhluk Tuhan.
49

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 

30: 

ا  ْٕ ى َِكحُ اََلَّ تََخافُ
ههٰۤ ًَ ُى اْن ِٓ ُل َعهَْي ا تَتََُزَّ ْٕ ُ ثُىَّ اْستَقَاُي

َا ّللّاه ا َستُُّ ْٕ ٍَ قَانُ ٌَّ انَِّزْي اِ

ُْتُْى تُ  ا تِاْنَجَُِّح انَّتِْي ُك ْٔ اَْتِشُش َٔ ا  ْٕ ََل تَْحَزَُ َٔ ٌَ ْٔ َعُذ ْٕ  

Artinya: 

 Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami 

adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian 

mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka 

(dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan 

janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu 

dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan 

kepadamu.” 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya 

keteguhan hati yang kuat (keyakinan) dalam diri seseorang, 

maka hal ini akan mendorong sesorang untuk tetap konsisten 

dan bertanggung jawab secara lahir maupun batin dalam 

menjalani kehidupan sehingga tujuan menjadi tercapai. 

 

5. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis, 

yang berarti membuat kebersamaan atau membangun 

kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih. Selain itu komunikasi juga memiliki 

pengertian lain yaitu proses di mana seseorang berusaha 

ingin memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan 

(Muhammad Arni, 2004). Berdasarkan pernyataan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan 

proses seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus/ 

rangsangan (biasanya dalam bentuk verbal) untuk 

memberikan sebuah pengertian pesan bagi komunikan. 

Pengertian pesan itu sendiri merupakan kepentingan sang 
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komunikator. Dengan demikian, proses komunikasi 

memerlukan rangsangan atau pesan untuk disampaikan dan 

memerlukan orang lain sebagai pihak penerima rangsangan 

atau pesan tersebut. 
50

 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat 

mendasar dalam kehidupan manusia, bahkan komunikasi 

telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu 

masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, 

dimana masing-masing individu di dalam masyarakat itu 

saling berbagi informasi (information sharing) untuk 

mencapai tujuan bersama. Secara sederhana komunikasi 

dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan 

dan orang menerima pesan.
51

 

Kinerja perusahaan akan dihubungkan dengan faktor-

faktor lain. Ketika konflik muncul di masyarakat, 

penyebabnya selalu ditentukan oleh komunikasi yang buruk. 

Perusahaan harus berkomunikasi dengan baik, karena 

kegagalan untuk berkomunikasi dapat menyebabkan hal-hal 

berbahaya seperti kesalahpahaman atau kebingungan. 

Efisiensi komunikasi terletak pada kesederhanaan dalam 

menerima informasi yang andal dan akurat, sehingga 

pelanggan yang ingin melakukan transaksi dapat mengambil 

keputusan secara langsung, memilih sesuai dengan 

kebutuhan mereka, dan keakuratan informasi yang diterima 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk 

komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi 

pemasaran dan aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk 

membantu kegiatan pemasaran. 
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Komunikasi dalam relationship marketing 

berhubungan dengan nilai yang diperoleh pelanggan, 

memberikan informasi yang tepat dan dapat dipercayaserta 

informasi mengenai adanya perubahan jasa yang ditawarkan, 

dan komunikasi yang proaktif ketika terjadi masalah antara 

perusahaan dan pelanggan. Pelanggan selalu menginginkan 

terciptanya komunikasi yang efektif dengan perusahaan, 

komunikasi yang baik tentunya dapat meningkatkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Setidaknya dua 

atau lebih orang berpartisipasi dalam media, menggunakan 

metode komunikasi yang biasa digunakan oleh seseorang, 

misalnya, tandatanda lisan, tertulis dan non-verbal, seperti 

simbol, warna atau ekspresi wajah. Indikator komunikasi 

diantaranya: 

1) Frekuensi komunikasi 

2) Komunikasi dua arah 

3) Komunikasi formal 

4) Komunikasi tanpa tekanan
52

 

 

b. Proses Komunikasi 

 Kelangsungan hubungan tergantung pada cara 

berkomunikasi. Beberapa faktor dapat mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi, termasuk kejelasan ide yang 

dikirimkan, persepsi penerima informasi pengirim, tidak 

distorsi, dan saluran komunikasi yang benar. Proses 

komunikasi pemasaran terdiri dari lima tahap, yaitu : 

1) Sumber pesan: Untuk pertama kalinya, pesan komunἰkasi 

datang dari sumber yang merupakan pihak yang 

m℮ngirim pesan pemasaran ke pelanggan. Untuk 

mencapai efisiensi komunikasi pribadi, kepercayaan pada 

sumber harus diperhitungkan. 
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2) Encoding: merupakan keseluruhan proses, dari 

perencanaan pesan hingga menentukan jenis promosi 

yang akan digunakan 

3) Transmisi; yaitu proses penyampaian pesan melalui 

media. 

4) Decoding: merupakan proses dimana penerima pesan 

merespons dan menafsirkan pesan yang diterima. 

5) Tindakan: Pemasar mengevaluasi apakah pesan yang 

disampaikan memenuhi harapan, yaitu, ia menerima 

respons dan tindakan positif dari konsumen, atau pesan itu 

tidak efektif. 

 

c. Komunikasi dalam Perspektif Islam 

Dalam perspektif Islam, komunikasi untuk 

mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah sang 

pencipta alam semesta dan juga untuk menegakkan 

komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. 

Komunikasi dengan Allah tercermin melalui ibadah-ibadah 

fardhu yakni shalat, puasa, zakat, dan haji yang berjuan 

untuk taqwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama 

manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang 

disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek 

kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi 

dan seni.
53

 

Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70: 

ا   َلا َسِذْيذا ْٕ ا قَ ْٕ نُ ْٕ قُ َٔ  َ
َيُُٕا اتَّقُٕا ّللّاه ٍَ اه ٰٓاَيَُّٓا انَِّزْي  يه

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 

Pada ayat tersebut, perintah berkata dengan benar 

terdapat setelah perintah bertakwa kepada Allah. Inilah 

sifat-sifat orang yang takwa menjadi prasarat untuk mampu 

berbicara yang benar.  
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6. Penanganan Konflik 

a. Pengertian Konflik 

Secara terminologi, conflict pada mulanya memiliki 

arti: “suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yang 

berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak”. Selanjutnya 

arti „konflik‟ meluas menjadi “ketidaksepakatan yang tajam 

atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. 

Konflik dimaknai juga sebagai persepsi mengenai perbedaan 

nilai-nilai (values) atau kebutuhan (needs). Pruitt dan Rubin 

memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan 

kepentingan (perceived divergence of interest).  

Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan 

antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang 

ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan 

orang lain. Kondisi tersebut dapat mengganggu bahkan 

menghambat tercapainya efisiensi dan produktivitas kerja. 

konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi 

atau hubungan sesama manusia ataupun kelompok. 

Berdasarkan pemahaman ini, konflik pada dasarnya bersifat 

alamiah, namun berpotensi menimbulkan dampak-dampak 

yang merusak dan mengganggu interaksi antarmanusia. 

Maka yang harus dipahami dan dipelajari selanjutnya adalah 

bagaimana mengelola dan menyelesaikan konflik agar tidak 

menimbulkan dampak yang destruktif. Bahkan, jika dikelola 

dengan baik, konflik bisa menjadi energi dan medium bagi 

perubahan yang positif.
 54

 

Dalam semua hubungan sosial dan ekonomi, selalu ada 

rasa saling ketergantungan antara semua pihak. Perusahaan 

dan pelanggan yang saling bergantung harus dapat 

menciptakan hubungan yang saling mendukung, tetapi dalam 

kenyataannya hubungan yang saling terkait dapat 

menciptakan konflik yang disebabkan oleh hal-hal yang 

berbeda. Sesuatu yang dapat menyebabkan konflik bukan 

hanya masalah yang berhubungan dengan produk, tetapi juga 
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masalah layanan, keramahan (courtesy), sikap yang baik, 

perhatian dan sikap peduli dari karyawan atau penyedia 

layanan. Penanganan konflik sebagai kemampuan untuk 

menghindari potensial konflik, memberikan solusi sebelum 

terjadi permasalahan, dan mendiskusikan solusi secara 

terbuka ketika permasalahan muncul.
55

 

Ndubisi (2007) mendefenisikan penanganan konflik 

sebagai kemampuan untuk menghindari potensial konflik, 

memberikan solusi sebelum terjadi permasalahan, dan 

mendiskusikan solusi secara terbuka ketika permaslaahan 

muncul.
 

Kemampuan untuk menangani konflik berarti 

kemampuan perusahaan untuk mencegah atau meminimalkan 

dampak dari hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik. 

Konflik dapat menjadi masalah serius dalam perusahaan dan 

dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas jika konflik 

dapat berlanjut tanpa penyelesaian. Jika suatu perusahaan 

dapat dipercaya, ia berkomitmen pada layanan, dapat 

diandalkan, efektif dalam berkomunikasi dengan pelanggan 

dan mampu menangani konflik dengan baik.  Perusahaan 

harus memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan 

mereka untuk mendapatkan loyalitas. Membangun 

kepercayaan, komitmen, kompetensi, komunikasi dan 

kemampuan penanganan konflik merupakan kunci pokok 

dalam penerapan relationship marketing.
 56

 Indikator 

Penanganan masalah 

a) Menghindari konflik 

b) Penyelesaian konflik 

c) Mencari solusi
57
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marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Di PT Autoplastik Indonesia Karawang 

Timur‟, Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3.1 (2021), 50 
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b. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik 

Perbedaan Individu berdasarkan perbedaan antar 

anggota masyarakat secara perseorangan, baik secara fisik 

maupun mental, perbedaan material maupun non material 

1) Perbedaan Fisik 

Perbedaan Fisik lebih menekankan pada keadaan 

jasmaniah. Miasalnya rupa atau kecantikan, 

kesempurnaan indra atau bentuk tubuh. Perbedaan mental, 

seperti kecakapan, kemampuan, dan ketrampilan, 

pendirian atau perasaan. Adapun perbedaan material lebih 

dicirikan 28 dengan kepemilikan harta benda, misalnya 

orang kaya atau orang miskin, dan perbedaan non material 

berkenaan dengan status sosial seseorang. Perbedaan 

tersebut menimbulkan pertikaian atau bentrokan diantara 

anggota masyarakat. 

2) Perbedaan Pola Kebudayaan 

Perbedaan yang terdapat antar daaerah atau suku 

bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat 

dalam satu daerah yang sama karena perbedaan faham, 

agama, dan pandangan hidup . Berdasarkan perbedaan 

pola kebudayaan tersebut, dapat melahirkan dan dapat 

memperkuat sentiment premodial yang dapat mengarah 

pada terjadinya konflik antar golongan atau kelompok. 

Misalnya di adaerah transmigrasi terjadi konflik antara 

kaum pendatang dan peduduk asli. 

3) Perbedaan Status Sosial 

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam 

kelompok atau masyarakat, yang untuk status 

mendapatkannya ada yang bisa diusahakan, (achieved 

status) dan ada pula status yang diperoleh dengan tanpa 

diusahakan (ascribed status). Status yang diusahakan 

dapat dicapai melaui pendidikan, orang yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi akan berada pad status sosial 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang 

berpendidikan rendah, sedangkan tanpa diusahakan dapat 

diperoleh melalui keturunan,seperti kasta agama Hindu 

atau kebangsawanan. Terdapatnya beragam kedudukan 
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dalam masyarakat dapat menimbulkan perselisihan untuk 

mendapatkan kedudukan yang baik terutaman achribed 

status. 

4) Perbedaan Kepentingan 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia 

memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda baik 

kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial yang dapat 

menimbulkan pertentangan antar inidividu atau kelompok. 

Pada masayarakat nomaden, sering terjadi perselisihan 

antar kelompok untuk mendapatkan daerah yang subur, 

sedangkan pada masyarakat industri sering terjadi 

perselisihan untuk mendapatkan bahan baku atau 

konsumen dan dalam aspek kehidupan politik terjadi 

perselisihan antar kelompok untuk mendapatkan 

partisipan. Dengan demikian, konflik yang terjadi karena 

perbedaan kepentingan dapat terjadi pada setiap 

masyarakat dengan berbagai tingkatannya.
58

 

 

c. Penanganan Konflik dalam Perspektif Islam 

Pada hakikatnya penciptaan manusia adalah untuk 

menjadi orang-orang yang memperbaki dirinya dan orang 

lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-

Baqarah ayat 11 sebagai berikut: 

 ٌَ ْٕ ٍُ ُيْصهُِح ا ََْح ًَ ا اََِّ ْٰٕٓ ا فِٗ اَْلَْسِض  قَانُ ْٔ اَِرا قِْيَم نَُْٓى ََل تُْفِسُذ َٔ  

Artinya: 

Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu berbuat 

kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: 

“Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 

perbaikan” 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang larangan untuk 

manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Dan apabila 

dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di 

bumi, dengan melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama, 

                                                             
58 A. Rusdiana, Manajemen Konflik, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2015, hal. 

150 
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menghalangi orang dari jalan Allah, menyebar fitnah, dan 

memicu konflik, mereka merasa bahwa diri mereka tidak 

bermaksud melakukan kerusakan. Mereka menjawab, 

sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan 

perbaika. Itu semua akibat dari rasa bangga diri mereka yang 

berlebihan. Begitulah perilaku setiap perusak yang tertipu 

oleh dirinya selalu merasa kerusakan yang dilakukanya 

sebagai kebaikan.
59

 

 

7. Petani Sayuran dan Pedagang Pengepul 

a. Petani Sayuran 

Petani adalah seseorang yang bergerak di 

bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan 

pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan 

memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain 

lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman 

tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada 

orang lain. Setiap orang bisa menjadi petani, baik itu 

mengolah lahan milik pribadi atau mempekerjakan pekerja 

tani untuk mengolah lahan pemilik. Artinya, seseorang 

disebut petani berdasarkan bidang pekerjaannya, bukan 

kepemilikan lahannya.
60

 

Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari 

lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan 

untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.
61

Petani 

adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang 

pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanian, 

peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut.
62

 

Petani sayuran merupakan salah satu pekerjaan utama 

yang dilakukan oleh petani yang memiliki lahan  di dataran 
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tingggi. Karena sayuran dapat berkembang di daerah yang 

memiliki  suhu udara yang dingin atau berada di dataran 

tinggi. Dalam pertanian, sayuran menjadi komoditas penting 

yang dibudidayakan oleh petani jenis sayuran yang ditanam 

petani yaitu tomat, sawi, kol, daun bawang, cabai, cabai 

rawit, terong, bayam, kangkung dan masih banyak lainnya. 

Keberhasilan dalam usaha tani sayuran dapat memberikan 

sumbangan yang besar bagi kesejahteraan petani. 

Adapun bentuk-bentuk eksplorasi sumber daya alam 

ini adalah melalui pertanian, peternakan dan pertambangan. 

Kaitannya dengan pertanian, Alquran mengecam petani-

petani yang membanggakan kebunnya (hartanya) tanpa mau 

bersyukur kepada Allah SWT. informasi ini terdapat di 

dalam Q.S Al-Kahfi ayat 34 dan 39. 

ٌَ نَُّۥ َكا أََعزُّ  َٔ َٔ ُِٔسُِٓۥٰ أَََ۠ا أَْكثَُش ِيَُك َياَلا  َٕ يَُحا ُْ َٔ ِحثِِّۦ  ٌش فَقَاَل نَِصه ًَ ثَ

ا ٌْ  ََفَشا ِ ۚاِ
جَ اَِلَّ تِاّلّله َّٕ ُ   ََل قُ

َء ّللّاه ََلٰٓ اِْر َدَخْهَت َجَُّتََك قُْهَت َيا َشاٰۤ ْٕ نَ َٔ
اۚ  نَذا َٔ َّٔ َُْك َياَلا  ٌِ اَََ۠ا اَقَمَّ ِي  تََش

Artinya: 

"Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata 

kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap 

dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan 

pengikut-pengikutku lebih kuat. 39. Dan mengapa ketika 

engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan ”Masya 

Allah, la quwwata illa billah” (Sungguh, atas kehendak 

Allah, semua ini terwujud), tidak ada kekuatan kecuali 

dengan (pertolongan) Allah, sekalipun engkau anggap harta 

dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. 

Pada ayat tersebut Allah mengupamakan seorang 

petani kafir yang dikaruniakan kebunkebun yang 

menghasilkan buah-buahan dan berbangga-bangga dengan 

hartanya itu. Sedangkan pada ayat 39, Allah mengajarkan 

agar segala karunia yang diberikannya hendaknya disyukuri. 

Seorang pertani yang beriman menyadari bahwa lewat harta 

yang ada dia tidak perlu membanggabanggakan kekayaannya 

itu, dia memuji Allah sebagai tanda kesyukuran atas 

karunianya. 
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Implikasi dari syukur dan tidak bersyukur itu 

berpengaruh terhadap kondisi kebunnya. Petani yang 

beriman dan bersyukur atas kebunnya, Allah akan 

menambahkan karunianya dengan kesuburan tanah dan 

buahnya. Sebaliknya, petani yang kufur Allah akan 

membinasakan kebunnya. Bagi Allah SWT, melakukan dua 

hal tersebut bukanlah hal yang sulit.
63

 

 

b. Pedagang Pengepul 

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan 

aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Kegiatan 

perdagangan terdapat beberapa pelaku ekonomi, salah 

satunya adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang 

menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha 

pertukangan. Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang 

paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena 

kontribusinya selain sebagai penghubung dari produsen ke 

konsumen, pedangang juga dapat memberikan kontribusi 

dari segi retribusi pasar, dimana Pasar merupakan salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi yang 

ditarik dari para pedagang. Retribusi yaitu pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa pemberian yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk 

kepentingan perorangan atau badan.
64

 

Dalam bisnis sayuran terdapat tiga pendukung yang 

memegang peranan penting dalam sistem distribusinya. 

Ketiganya adalah konsumen, petani, dan pengusaha 

perantara. Konsumen adalah orang terakhir atau pembeli 

terakhir suatu produksi sayuran. Petani adalah pengusaha 

yang langsung berhubungan dengan proses produksi sayuran. 

Sedangkan pengusaha perantara adalah pengusaha yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi sayuran, 
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melainkan sebagai penyalur produksi sayuran. Berikut ini 

beberapa pengusaha perantara sayuran : 

1) Pedagang pengumpul, yaitu pedagang yang 

mengumpulkan barang-barang hasil pertanian dari petani 

produsen, dan kemudian memasarkannya kembali dalam 

partai besar kepada pedagang lain. 

2) Pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli hasil 

pertanian dari pedagang pengumpul dan atau langsung 

dari produsen, serta menjual kembali kepada pengecer dan 

pedagang lain dan atau kepada pembeli untuk industri, 

lembaga, dan pemakai komersial yang tidak menjual 

dalam volume yang sama pada konsumen akhir.
65

 

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan 

menekankan berbagi hasil dan risiko (risk sharing). 

Kebebasan pertukaran; kebebasan untuk memilih tujuan dan 

rekan dagang sesuai prinsip syariah; pasar sebagai tempat 

pertukaran; campur tangan dalam proses penawaran (supply); 

tidak ada batasan area perdagangan; kelengkapan kontrak 

transaksi; dan kewenangan pihak otoritas dan penegak 

hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun 

kontrak.
66

 

 

8. Prinsip-Prinsip Bisnis Islam 

Arti bisnis yaitu pertukaran barang/jasa, uang yang 

saling menguntungkan atau sama-sama memberi manfaat. Atau 

suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk 

menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan 

keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
67

 Bisnis 

secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis dalam Islam 
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merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang 

dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara 

memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan 

harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). 

Dalam bisnis seseorang harus selalu mengingat dan 

menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada 

Allah SWT. 

Prinsip-prinsip umum bisnis Islam meliputi: 

a) Prinsip Ilahiyah (Tauhid) 

Prinsip Ilahiyah sering disebut dengan prinsip tauhid. 

Inti dari ajaran tauhid adalah monotheis (la illaha illalahu), 

yaitu ajaran tentang hakikat ke-Esaan Allah SWT, esa 

dalam segalanya, zat, sifat dan perbuatan. 

b) Prinsip Nabawi (Kenabian) 

Prinsip Nabawi adalah prinsip yang didasarkan pada 

nilai-niai ke-Nabian, yang terdiri dari: 

1) Sidiq (Kejujuran) 

Kejujuran merupakan sikap yang melekat dari diri 

Nabi, oleh karena itu kejujuran menjadi salah satu syarat 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2) Amanah (Terpercaya) 

Dalam bisnis, ajaran tentang amanah melahirkan 

prinsip authority and responsibility (wewenang dan 

tanggung jawab). Setiap individu memiliki kewenangan  

untuk melakukan pekerjaan. 

3) Tabligh (Komunikatif) 

Dalam bisnis, prinsip ini berguna untuk 

mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan bisnis menjadi 

satu kekuatan, satu tujuan, dan satu cita-cita. 

4) Fatanah (Inisiatif) 

Dalam bisnis, ajaran tentang fatanah melahirkan 

prinsip initative (inisiatif) adalah prinsip yang melekat 

pada seseorang. Inisiatif bisa berarti merencanakan, 

memikirkan, mendengarkan, berpendapat, 

mengkoordinasikan dan berpendapat kepada pihak 

terkait. 

c) Prinsip Adliyah (Keadilan) 
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Prinsip adliyah adalah prinsip yang didasarkan pada 

nilai-nilai keadilan. Prinsip keadilan menjadi titik sentral 

dalam pengelolaan bisnis. Keadilan dalam bisnis 

meliputi aspek interaksi antara sesama manusia yang 

berkaitan dengan masalah harta-benda atau kesejahteraan 

dan kemaslahatan umat manusia yang tidak dibuat rugi 

dari hubungan interaksi tersebut. 

d) Prinsip Hurriyah (Kebebasan) 

Dalam bisnis, prinsip hurriyah melahirkan inovasi 

dan kreatifitas yang diperlukan dalam menghasilkan 

karya-karya bisnis. Karya tersebut tentunya yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

e) Prinsip Musawwah (Kesetaraan) 

Prinsip musawwah atau kesetaraan melahirkan 

hubungan kemitraan dalam berbisnis. Dalam Islam, para 

pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis memiliki 

kedudukan yang setara, oleh karena itu tidak ada yang 

boleh merendah pihak lain atau yang kuat menekan yang 

lemah. 

f) Prinsip Ta’awun (Tolong Menolong) 

Prinsip ta’awun dalam aktivitas bisnis berarti 

prinsip kerja sma untuk saling membesarkan antara yang 

lemah dan yang kuat, dan antara yang miskin dan kaya. 

Semuanya memiliki kesempatan untuk berbisnis dan 

hidup yang layak dan sejahtera.
68

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya dan 

tujuan penelitian. Maka penajuan hhipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Relationship Marketing 

Kepercayaan (trust) dipandang sebagai salah satu hal 

mendasar dan penting dalam dunia bisnis. Kepercayaan adalah 

dasar dalam membangun dan memelihara hubungan jangka 

                                                             
68  Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, Manajemen Bisnis 

Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 153. 



 

 

49 

panjang. Kepercayaan dalam teori pemasaran merupakan 

dasar kebijakan mengembangkan serta menjaga hubungan 

jangka panjang, menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan dengan pelanggan dan dapat meningkatkan 

daya saing. Keyakinan atau kepercayaan merupakan suatu 

faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan 

antara rekan bisnis, selain itu juga merupakan aset penting 

dalam mengembangkan hubungan jangka panjang antar 

organisasi. Organisasi yang mampu mengenali dan 

mengendalikan faktor-faktor pembentuk kepercayaan, dapat 

menciptakan dan mengefektifkan tingkat hubungan dengan 

pelanggan.
69

 

Kepercayaan secara umum sebagai unsur mendasar bagi 

keberhasilan relationship marketing. Tanpa adanya 

kepercayaan suatu hubungan tidak akan bertahan dalam 

jangka panjang. Menurut Morgan dan Hunt (1994) bahwa 

kepercayaan secara signifikan mempengaruhi komitmen 

dalam suatu hubungan. Kepercayaan juga merupakan 

keyakinan yang dimiliki dalam hubungan dengan partner kerja 

terkait dengan sikap jujur dan saling membantu satu sama 

lain. Kepercayaan tercipta ketika suatu pihak merasa nyaman 

melakukan pertukaran dengan pihak lain yang dengan penuh 

kejujuran dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan 

kepercayaan dari pelanggan maka perusahaan harus 

melakukan komunikasi secara efektif, mengadopsi norma-

norma yang diyakini pelanggan dan menjauhi penilaian yang 

negatif.
70

 

H1: Kepercayaan berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang sedang terjalin antara petani dan pedagang 

pengepul sayur di Kecamatan Sumberejo. 
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2. Pengaruh Komitmen Terhadap Relationship Marketing 

Barnes (2003) menyatakan bahwa komitmen 

merupakan suatu keadaan psikologis yang secara global 

mewakili pengalaman ketergantungan pada suatu hubungan. 

Komitmen pelanggan merupakan keinginan yang berlangsung 

lama dalam diri pelanggan untuk dapat mempertahankan suatu 

hubungan yang berharga atau hubungan yang dapat 

memberikan maanfaat (velued relationship).
71

 

Dalam konteks pemasaran, komitmen sebagai 

keinginan untuk mempertahankan hubungan yang bernilai. 

Komitmen akan menjadi lebih tinggi bagi setiap individu yang 

percaya bahwa mereka menerima nilai lebih dari adanya 

sebuah hubungan. Komitmen adalah satu hal yang penting 

dalam mewujudkan hubungan jangka panjang antara 

perusahaan dan pelanggannya. Ndubisi (2007) menyebutkan 

bahwa pelanggan yang memiliki komitmen tinggi akan secara 

terus menerus dapat menikmati keuntungan dari hubungan 

yang terjalin.72
 

H2: Komitmen berpengaruh terhadap relationship marketing 

yang sedang terjalin antara petani dan pedagang pengepul 

sayur di Kecamatan Sumberejo. 

 

3. Pengaruh Komunikasi Terhadap Relationship Marketing 

Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi 

yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran dan 

aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan 

pemasaran. Komunikasi menjadi sangat penting karena 

sebuah hubungan tidak akan termulai tanpa adanya 

komunikasi. Komunikasi memiliki arti sebagai kemampuan 

untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Saat ini 

terdapat pemahaman baru terhadap komunikasi sebagai dialog 

interaktif antara perusahaan dan pelanggan yang meliputi 
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kegiatan pra penjualan, penjualan, konsumsi, dan fase setelah 

konsumsi. Komunikasi dalam konteks pemasaran hubungan 

memiliki arti sebagai tindakan untuk menjaga hubungan 

dengan pelanggan, menyediakan informasi yang tepat dan 

akurat, dan mengkomunikasikan secara aktif jika muncul 

permasalahan.
73

 

H3 : Komunikasi berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang sedang terjalin antara petani dan pedagang 

pengepul sayur di Kecamatan Sumberejo. 

 

4. Pengaruh Penanganan Konflik terhadap Relationship 

Marketing 

Penanganan konflik dipandang sebagai kemampuan 

penyedia jasa untuk menghindari potensi konflik, 

menyelesaikan konflik nyata sebelum menjadi masalah, dan 

mendiskusikan penyelesaiannya secara terbuka ketika timbul 

menjadi masalah dan kemungkinan timbulnya konflik dalam 

kasus-kasus tertentu tergantung pada tingkat kepuasan dengan 

hubungan yang tercipta sebelumnya, besarnya harapan 

pelanggan dalam suatu hubungan, dan evaluasi terhadap 

alternatif yang tersedia.
74

 

H4 : Penanganan Konflik berpengaruh terhadap relationship 

marketing yang sedang terjalin antara petani dan pedagang 

pengepul sayur di Kecamatan Sumberejo. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian berdasarkan variabel yang diteliti: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar 

yang dilakukan oleh peneliti dalam merancang sebuah penelitian. 

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis memiliki konsep yaitu terdapat empat variabel independen 

atau variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Serta memiliki satu variabel dependen atau variabel 

terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan konflik, 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

relationship marketing (hubungan pemasaran) dalam perspektif 

bisnis Islam.  
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