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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepertinya sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dewasa ini, tingkat 

persaingan di dunia profesi di Indonesia sudah menjadi begitu ketat. Berdasarkan 

data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), angkatan kerja atau 

yang berusia 15 - 64 tahun di Indonesia telah mencapai sekitar 125.440.000 jiwa, 

jumlah yang hampir mencapai setengah seluruh jumlah penduduk pada tahun 

tersebut. Disaat yang sama pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik juga 

menyatakan bahwa jumlah kesempatan kerja yang tersedia masih belum setara 

dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja, dan angka pengangguran pada tahun 

tersebut masih mencapai 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 

tersebut,  atau sebanyak kurang lebih 7 juta orang (Kompas, 2018). Teori 

perkembangan Erikson (1982) dalam tahapan intimacy vs isolation, turut 

menyatakan bahwa memasuki rentang dewasa muda atau 18 – 40 tahun, seseorang 

juga sudah mulai untuk mencari pasangan hidup dan menjalin hubungan jangka 

panjang dalam bentuk pernikahan. Data yang didapatkan dari Lembaga 

Demografi Universitas Indonesia (2017) menunjukkan bahwa tren usia 

pernikahan di Indonesia berkisar diantara 23 tahun untuk perempuan dan 27 tahun 

untuk laki-laki. Dalam hal ini, orang-orang yang memasuki rentang usia siap 

bekerja dan juga memasuki kehidupan pernikahan turut bertambah tiap tahunnya, 

namun dengan  masih banyaknya keterbatasan ataupun kesempatan kerja yang 

tersedia, hal ini bisa menyebabkan sebagian individu untuk harus hidup terpisah 

atau pergi meninggalkan pasangan, anak-anak dan anggota keluarga mereka untuk 
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mencari pekerjaan ataupun dikarenakan tanggung pekerjaan yang sudah ada. 

Informasi yang didapatkan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia menetapkan bahwa per 31 Desember 2017, terdapat 

261.820 individu Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, suatu 

peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan penempatan TKI 

yang berjumlah 234.451 jiwa pada tahun 2016 (BNPT2TKI, 2017). Individu-

individu yang harus hidup terpisah atau tidak serumah dengan pasangan 

pernikahan mereka karena alasan pekerjaan ini bisa disebut sedang mengalami 

commuter marriage. 

Commuter marriage merupakan suatu pasangan keluarga yang berkarir 

yang mempunyai keinginan untuk mempertahankan pernikahan mereka, namun 

disaat yang sama, secara sukarela memilih untuk tinggal berjauhan untuk menjaga 

karir masing-masing (Rhodes, 2002). Hal ini tidak terbatas hanya pada konteks 

untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, merantau juga bisa berpotensi termasuk 

dalam fenomena . Ditemukan dalam hasil studi yang menyatakan bahwa selain 

untuk menempuh pendidikan, alasan utama lain bagi orang untuk merantau ialah 

untuk mencari pekerjaan (Marta, 2014). Hal yang sama juga didapatkan dalam 

studi oleh Forsyth dan Gramling (1998), bahwa faktor yang dapat menyebabkan 

meningkatnya commuter marriage ialah dikarenakan keputusan anggota keluarga 

selaku karyawan atau tenaga kerja dan/atau juga keputusan dari perusahaan. 

Baik secara langsung ataupun tidak langsung, commuter marriage dapat 

berdampak pada pernikahan, relasi dalam pernikahan, serta kepuasan pernikahan 

itu sendiri. Dalam studi kualitatif yang dilakukan oleh Qomariyah (2015), pada 

tiga orang subjek yang merupakan laki-laki dengan rentang umur dewasa muda 
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yang sudah menikah namun ditinggal istri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja 

Wanita di luar negeri, didapatkan hasil berdasarkan wawancara yang dilakukan 

bahwa respon terlihat dominan dari ketiga subjek ialah perasaan kesepian dan 

kehilangan ketika ditinggal pasangan untuk bekerja. Commuter marriage juga 

dapat  menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap pernikahan, dari 

menimbulkan potensi untuk dilakukannya perselingkuhan, hingga  meningkatkan 

resiko perceraian hingga 40 persen (Pamer, 2013; Swastiningsih, 2014).  

Penelitian tersebut juga berpendapat bahwa satu faktor yang menyebabkan  hal ini 

ialah dikarenakan pasangan yang melakukan commuter marriage tidak 

mempunyai waktu untuk saling bertemu dan berkomunikasi antar pasangan. 

Adapun dari penelitian longitudinal mengenai potensi dan resiko terjadinya 

perceraian pada pasangan commuter marriage yang dilakukan pada seluruh 

penduduk yang bekerja dan menikah dengan rentang umur 20-60 tahun di Swedia 

oleh Sandow (2010). Ditemukan bahwa dari tahun 1995 sampai tahun 2005, dari 

186.156 pasangan yang melakukan commuting marriage melaporkan terjadinya 

perceraian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 1.957.100 pasangan non-

commuting. Sandow juga melaporkan bahwa partisipan perempuan semakin 

menunjukkan keinginan untuk berpisah semakin lama durasi commuting 

berlangsung, sementara subjek laki-laki menunjukkan hal ini dalam kasus-kasus 

commuting yang bersifat sementara namun sering terjadi. 

Pasangan commuter marriage juga didapati memiliki marital satisfaction 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pasangan-pasangan yang tinggal 

dalam satu rumah, seperti yang disebutkan dalam studi deskriptif yang dilakukan 

oleh Landesman dan Seward (2013). Studi ini membandingkan pasangan 

pernikahan yang tinggal dalam satu rumah yang di Amerika Serikat dengan 
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pasangan yang melakukan commuter marriage dari Israel ke Amerika, terutama 

jika dilihat dari persepsi gender-role pasangan, ditemukan kalau para istri 

memiliki kepuasan yang lebih rendah dibandingkan suami. Penelitian di Indonesia 

juga menunjukkan indikasi yang serupa. Sebuah penelitian kualitatif pada 3 orang 

istri dengan suami yang bekerja di TNI dan ditugaskan di luar kota asal (Nastiti & 

Wismanto, 2017) ditemukan bahwa partisipan menilai kebutuhan untuk hubungan 

intim dengan pasangannya tidak terpenuhi. Partisipan-partisipan juga menyatakan 

bahwa komunikasi dengan suami menjadi dingin dan percakapan biasanya hanya 

terjadi melalui media SMS,  atau merasa kewalahan menangani tanggung jawab 

pekerjaan serta mengasuh anak-anak mereka.Berdasarkan hasil-hasil penelitian 

diatas, peneliti meyakini terdapat indikasi bahwa commuter marriage dapat 

memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap kepuasan pernikahan atau 

marital satisfaction seseorang. 

Marital Satisfaction dapat dideskripsikan sebagai seberapa jauh seseorang 

dapat menilai aspek-aspek dari relasi pernikahan (Snyder, 1979). Aspek-aspek ini 

dapat meliputi aspek berkomunikasi, pengelolaan keuangan dalam pernikahan, 

hingga orientasi religiusitas serta seksual dan juga pembagian peran antar 

pasangan (Fowers & Olsen, 1993). Selain itu, keadaan finansial dapat menjadi 

prediktor akan kepuasan pernikahan seseorang, dimana kepuasan finansial 

individu yang buruk yang akhirnya menjadi financial stresor dapat berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan dan kestabilan pernikahan, dan sebaliknya, apabila 

individu merasa puas akan keadaan finansial mereka, hal ini juga menunjukkan 

kestabilan pernikahan mereka. (Archuleta, Britt, Tonn, & Grable, 2011). 

Kemudian aspek seksual yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan, dimana 

individu yang tidak merasakan kepuasan seksual bisa merasa tidak nyaman, 
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ataupun frustasi dengan hubungannya bersama dengan pasangan, yang 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan pernikahan mereka (Takavol, Nasrabadi, 

Moghadam, Saichiniya, & Rezaei, 2017). Religiusitas juga berperan dalam 

mempengaruhi kehidupan pernikahan, dan bisa memberikan pengaruh positif 

terhadap pandangan seseorang mengenai relasinya. Kepercayaan bisa menjadi 

landasan nilai-nilai dan moral bagi pasangan untuk bertindak dan dapat 

meningkatkan family cohesion apabila diterapkan dalam kehidupan pernikahan.  

Dalam beberapa penelitian yang pernah dilakukan, didapati bahwa kepuasan 

pernikahan dapat berpengaruh ke beberapa segi kehidupan berkeluarga seseorang. 

Kepuasan pernikahan yang rendah akibat tidak terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan ekonomi dan seksual pada pasangan-pasangan di Surabaya akhirnya 

menyebabkan perceraian (Afni & Indrijati, 2011). Dalam studi longitudinal yang 

telah berlangsung selama 17 tahun mengenai infidelity atau ketidaksetiaan dalam 

pernikahan oleh Previti dan Amato (2004), ditemukan bahwa seiring dengan 

menurunnya kepuasan pernikahan pasangan selama tahun-tahun pernikahan 

mereka, beberapa pasangan melakukan extramarital sex atau perselingkuhan yang 

meliputi hubungan seksual. Kepuasan pernikahan rendah juga dapat berpengaruh 

terhadap kesehatan jasmani dan mental anak, hal ini ditunjukkan dengan 

munculnya tanda-tanda mental disorder atau dysfunction akibat konflik 

berkepanjangan di dalam keluarga (Mudasir, 2013).  

Sebaliknya, pasangan yang puas akan pernikahan mereka menunjukkan 

marital stability (Banse, 2004), dan selain dengan ditunjukkannya kestabilan 

pernikahan yang baik, pasangan memiliki attachment style yang secure apabila 

dibandingkan dengan pasangan yang tidak puas dengan pernikahan mereka, yang 
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terlihat lebih menunjukkan tipe attachment style yang bersifat fearful atau 

dismissive. Bahkan, marital satisfaction yang baik, yang didukung dengan 

kehadiran anak yang juga menyelamatkan pernikahan beberapa pasangan di Hong 

Kong yang terlibat dalam extramarital sex dari terjadinya perceraian (Fan & Liu, 

2004). 

Commuter marriage merupakan keadaan dimana pasangan harus tinggal 

terpisah atau tidak serumah dikarenakan alasan pekerjaan, namun tetap 

berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan mereka (Rhodes, 2002). Dalam 

hal ini, seseorang harus tidak tinggal dalam satu rumah dengan pasangan mereka 

selama minimal 3 bulan dan harus terpisah dengan jarak minimal 65 kilometer 

(Gerstel & Gross, 1982). Namun dalam usaha mempertahankan komitmen 

tersebut, individu-individu yang bersangkutan diperhadapkan dengan tantangan 

atau stresor yang dapat mengancam kepuasan pernikahan mereka. Tantangan ini 

meluputi tidak bisa dilakukannya komunikasi secara langsung dengan pasangan, 

tidak terpenuhinya kebutuhan untuk berhubungan intim individu, komunikasi 

yang menjadi lebih dingin, ataupun kewalahan dalam menangani peran dan 

tanggung jawab berkeluarga dan juga pekerjaan, hingga meningkatnya potensi 

untuk melakukan perselingkuhan yang akhirnya berujung pada terjadinya 

perceraian (Swastiningsih, 2014; Wismanto, 2017; Pamer, 2013).  

Dalam hal ini, komitmen dapat bertahan apabila didukung dengan human 

strength atau kekuatan seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami situasi 

dan pengalaman yang telah dialami untuk menciptakan suatu respon positif yang 

sesuai (Aspinwall & Staudinger, 2003) dan salah satu human strength yang 

berperan ini ialah resilience. Resilience sendiri didefinisikan sebagai suatu 
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kemampuan seseorang untuk dapat pulih kembali dari pengalaman emosi negatif 

melalui adaptasi yang fleksibel terhadap tuntutan yang seringkali berubah dalam 

pengalaman yang penuh dengan stress (Block & Kremen, 1996). Secara umum, 

resilience diyakini dapat berpengaruh terhadap life satisfaction seseorang, dari 

studi yang dilakukan oleh Samani, Jokar, dan Sahragard (2007) yang meneliti 

mengenai efek dari resilience dalam kesehatan mental dan life satisfaction di Iran, 

ditemukan bahwa resilience berdampak signifikan dalam mengurangi emosi-

emosi negatif seperti stress dan anxiety dan juga efek-efek yang timbul akibat 

emosi-emosi tersebut, alhasil ikut menunjang life satisfaction seseorang. 

Penelitian kuantitatif yang dilakukan di India oleh Chakraborty (2019) juga 

menyatakan hal yang serupa, dimana peneliti menemukan korelasi yang positif, 

tinggi, dan signifikan dengan life satisfaction individu, dan peneliti pun turut 

mengambil kesimpulan bahwa kedua hal tersebut dapat menjadi faktor yang 

sangat menentukkan dalam melihat kepuasan hidup seseorang. 

Kemudian, terdapat beberapa studi yang menemukan bahwa resilience 

berperan sebagai salah satu protective factor terhadap marital satisfaction 

pasangan-pasangan yang baru saja melakukan migrasi ke Kanada, dan bersama 

dengan social support dari anggota keluarga lainnya dapat mengurangi resiko 

munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian (Guruge 

et all, 2010). Kemudian, resilience juga berperan dalam mengurangi efek stresor 

yang timbul akibat burnout, dimana dalam hal ini akhirnya juga berpengaruh 

dalam menjaga kepuasan pernikahan pasangan di Mesir (Mohammed, 2015). 

Kemudian, penelitian oleh Neff dan Broady (2011) mendapatkan hasil bahwa 

dengan resilience yang terbentuk dengan baik dalam menghadapi stressor dapat 

membuat pasangan bisa beradaptasi dengan lebih baik dalam menangani serta 
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menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan pernikahan. Peneliti juga 

melaporkan meningkatnya marital adjustment dan frekuensi support behavior 

antar suami dan istri. Penelitian tersebut pun menyimpulkan dengan terbentuknya 

resilience, pasangan bisa menjaga kepuasan pernikahan dari efek-efek negatif 

yang timbul akibat stres ataupun keadaan-keadaan sulit lainnya.  

Dari penelitian yang dilakukan dengan 239 pasangan pernikahan yang 

tersebar di Amerika Serikat, ditemukan bahwa resilience memang memiliki 

pengaruh terhadap marital satisfaction, dan begitu pula dengan sebaliknya 

(Huber, Navarro, Monte, Womble & Munme, 2010). Penelitian tersebut 

menyatakan resilience berperan sebagai protective factor akan marital satisfaction 

dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan pernikahan paruh-

baya.  Dengan seseorang memiliki marital satisfaction yang baik, ditunjukan juga 

bahwa pasangan dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kehidupan 

pernikahan, yang akhirnya juga membantu membangun resilience dari keluarga 

yang bersangkutan. Indikasi yang serupa juga ditemukan dalam dalam penelitian 

oleh Bradley dan Hojjat (2017), dimana para peneliti menekankan pentingnya 

hubungan resilience dengan marital satisfaction pada 195 pasangan yang tersebar 

di Amerika Serikat. Resilience yang tinggi membantu pasangan beradaptasi dalam 

menghadapi konflik yang muncul selama kehidupan pernikahan dan membantu 

membangun relasi intim antar suami-istri. Pasangan yang puas dengan 

pernikahannya juga menunjukkan tingkat spousal support baik dalam bentuk 

sosial ataupun emosional serta menunjukkan afeksi yang membangun hubungan, 

dan secara bersama-sama dapat berpengaruh positif dalam pembentukkan 

resilience seseorang. Dengan ini, peneliti pun melihat adanya indikasi bahwa 

dengan seseorang memiliki resilience, mereka pun juga dapat menghadapi 
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tantangan-tantangan yang muncul yang dapat mengancam komitmen dan 

kepuasan pernikahan seseorang dalam menjalani commuter marriage. 

Meskipun begitu, sejauh hasil penelusuran oleh peneliti, belum ditemukan 

adanya penelitian dengan konteks yang serupa, yaitu mengenai hubungan 

resilience dengan marital satisfaction dengan pasangan yang melakukan 

commuter marriage di Indonesia. Dengan mengetahui dampak-dampak negatif 

yang dapat timbul terhadap pernikahan seseorang akibat fenomena commuter 

marriage yang dapat berpotensi menyebabkan menurunnya marital satisfaction 

ataupun resiko-resiko lain, dan juga kemungkinan penanggulangan efek-efek 

tersebut dengan adanya resilience, serta belum ditemukannya penelitian dengan 

konteks serupa di Indonesia, penulis ingin melihat apakah ada hubungan dari 

resilience dengan marital satisfaction pada pasangan yang melakukan commuter 

marriage di daerah Jabodetabek. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang dari penelitian 

yang ingin dilakukan, seperti berikut: 

Apakah resilience memiliki hubungan terhadap marital satisfaction 

pasangan yang melakukan commuter marriage? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, penulis ingin 

melakukan penelitian dengan tujuan berikut: 

Melihat hubungan dari resilience terhadap marital satisfaction pada 

pasangan yang melakukan commuter marriage. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan pula bahwa 

penelitian ini dapat mempunyai manfaat untuk perkembangan pendidikan baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat penelitian ini 

juga sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis:  

1. Memberikan kontribusi berupa informasi terhadap penelitian yang 

berhubungan dengan resilience, marital satisfaction, ataupun commuter 

marriage. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk penelitian 

selanjutnya dengan topik yang serupa, mengenai resilience, marital 

satisfaction, dan commuter marriage. 

3. Memberikan kontribusi berupa informasi terhadap bidang psikologi positif 

dan juga psikologi pernikahan. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1. Sebagai penambah wawasan, Sumbangan pemikiran ataupun pengalaman 

dalam meneliti secara ilmiah mengenai topik Psikologi dan juga 

pernikahan. 

2. Bagi para pembaca agar mengetahui apa hubungan antara resilience 

dengan marital satisfaction pada pasangan yang melakukan commuter 

marriage. 



 

11 

 

3. Untuk pasangan yang sedang melakukan commuter marriage untuk 

melihat hubungan antara resilience dengan marital satisfaction sehingga 

dapat dijadikan sebagai referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


