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ABSTIlAK 

Hubungan (relationsh ipy adalah hal yang pentin g bagi perusahaan karena 
hubungan merupakan mata rantai ke masa depan. tidak hanya untuk ca lon konsumen 
dan calon karyawan, terap i j uga untuk ca lon mitra bisn is (partnership). Hubungan yang 
terjalin den gan baik dengan para karyawan dan mitra bisnis (partnership), baik supplier 
atau vendor dan perw akil an (agen-agen perusahaan) yang tidak ter ikat la innya, akan 
membantu peru sahaan dalam menjaga hubungan baik dengan para konsumennya. 
Penelit ian tersebut ini aka n rnembahas mengenai arti pentinganya kepercayaan (trust), 
karena sebuah perusahaa n ridak dapat mem bangun hubungan yang sebenarnya tanpa 
adanya kepercayaan. Semakin kuat suatu hub ungan, semakin kecil atau semakl n sulit 
kemungkinan hubungan tersebut berakhir. Kualitas dari suatu hubungan yang terbina 
denga n balk, sangat membantu perusahaan untuk mengontro l masa depan dan 
kclangsungan hidup bisnisnya. 
Menurut Kumar ( 1996), suatu keberhas ilan perusahaan adalah bertahan da lam 
kesuksesannya yang ter letak pada j anji yang tidak pernah di langga r dan se lalu terpenuhi 
scsuai komitmennya. Dan janji perusahaan betul-betu l merupakan utang yang harus 
dibayar. O leh karena segala sesuatu jika dlmima atau diharapkan konsumcn haruslah 
bisa dilayani. Dengan dem ikian reputas i perusahaa n tetap baik dan sckaligus bagaimana 
tetap mempertahankan kesuksesannya maupun keunggulan tersebut. 
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PENDAII ULUAN 

Dalam dun ia bisnis bahwa faktor kepe rcayaa n mcrupakan salah satu kunci 
penting da n hal ini memang harus dipahami oleh setiap perusahaan karena sebuah 
perusahaa n tidak dapat membangun hubungan yang sebenamya tanpa adanya 
kepercayaan. Menurut Jasfar (2005), kepercayaan ada lah hal sangat penting, khususnya 
bagi perusahaan-perusahaan penyedi a jasa, karena mereka mcnjanj ikan konsumennya 
etas pembelian produk yang tidak dapat dilih at, dimana konsumen membayar sebelum 
merasakannya. Mcmbangun hubungan dengan konsume n tidak dapat hanya dilakukan 
sehari atau dua hari . Hubungan ini terclpta mela lui satu proses, mela lui rasa 
kepe rcayaan yang tinggi. di mana setiap komitmen yang dibua t dengan konsumen harus 
dipenuhi, karena komit men perusahaan sarna dengan hutang yang harus dibayar dan 
apablla kepercayaan ini sudah tertanam. maka sangat mudah bagi perusahaan untuk 
membina hubungan sclanjutnya. Kepercayaan adala h kunci kesuksesan untuk 
melanjutkan usaha, terutama dibidang jasa. Berry ( 1999), da lam mempertahankan 
keberhasilan adala h hubun gan yang dibina berdasarkan kepercayaan konsumen terhadap 
kualitas dan citra perusahaa n. 

mailto:asilfanuS@ciputra,ac.id

	JE.sutanto cover_C
	JE.sutanto cover
	Proceeding ITS





