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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi seorang konsumen niat beli terhadap suatu produk muncul dari 

sebuah keinginan yang disebabkan oleh dampak dari suatu proses pengamatan 

dan pembelajaran, apabila konsumen mempunyai penilaian positif terhadap 

produk yang diinginkannya maka konsumen mempunyai niat untuk membeli 

produk. Niat beli ulang yang tinggi mencerminkan tingkat kepuasan konsumen 

ketika akan memutuskan untuk memiliki suatu produk. Keputusan itu akan 

timbul setelah konsumen mencoba produk yang ditawarkan oleh perusahaan, 

dan kemudian dalam diri konsumen timbul rasa suka maupun rasa tidak suka 

terhadap produk yang ditawarkan. Rasa suka terhadap produk dapat dirasakan 

ketika konsumen merasa puas dengan produk itu, dan merasa bahwa memenuhi 

atau melebihi dari apa yang diinginan oleh konsumen. Dengan begitu produk 

yang ditawarkan tersebut akan bernilai tinggi dimata konsumen. 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan sangat memperhatikan 

faktor-faktor yang akan dapat membentuk terciptanya niat dari pembelian 

ulang (repurchase intention) konsumennya. Hal ini menjadi salah satu faktor 

pendorong terciptanya persaingan ketat di dalam dunia bisnis, sehingga 

menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi dalam mempertahankan 

konsumen agar tetap loyal terhadap usahanya. Kemudian sebelum memutuskan 

untuk membeli terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 
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diantaranya adalah kepercayaan (trust) ,karena terbatasnya akses untuk 

bertemu antara penjual dan pembeli, bertransaksi secara online tidak memiliki 

kepastian dan informasi yang akurat. Oleh sebab itu harus ada rasa saling 

percaya antara penjual dan pembeli. Kepercayaan konsumen pada e-commerce 

merupakan salah satu faktor kunci dalam melakukan kegiatan jual beli secara 

online (Geffen, 2002). Kemudian  Konsumen  yang  pernah  melakukan  

pembelanjaan secara Online,  dan  memiliki kepercayaan terhadap Online 

Shop,  kemungkinan konsumen itu  melakukan  pembelian  kembali. 

Konsumen mampu mencerminkan potensi pertumbuhan usaha yang 

dijalankan, maka untuk menciptaan  kepuasan pelanggan menjadi prioritas 

utama bagi pemilik usaha. Pengelolaan strategi-strategi yang tepat untuk 

menarik konsumen perlu direncanakan secara matang agar konsumen mau 

untuk membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh usaha yang dijalankan 

secara berkelanjutan dan selalu memiliki niat untuk melakukan pembelian 

ulang (repurchase intention). Hal tersebut akan menimbulkan dampak positif 

kepada penjual Online Shop. 

Konsumen rela untuk membelanjakan uangnya dengan lebih untuk tujuan 

mendapatan kepuasan yang baik dan memberikan nilai kepuasan kepada 

konsumen. Pelanggan yang tidak merasa puas akan mengakibatkan 

ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Melihat hal tersebut  

maka akan dapat menimbulkan  keluhan negatif pelanggan, dan pelanggan 

akan beralih kepada perusahaan yang lain. Tidak terpenuhinya keinginan 

pelanggan akan mengakibatkan berkurangnya kepuasan pelanggan terhadap 
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penyediaan barang atau jasa layanannya. Pelanggan adalah aset yang 

memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan.  

Tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang ditawarkan sangat 

tinggi, karena disebabkan oleh banyaknya pesaing-pesaing yang bermunculan 

dan perubahan kondisi ekonomi seperti perubahan pendapatan, daya beli 

selera, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang nantinya akan 

mempengaruhi perilaku seorang sebagai konsumen atas barang yang 

ditawarkan tersebut. Maka penjual selalu memperhatikan apa yang menjadi 

keinginan konsumen agar konsumen tersebut menjadi pelanggan setia, yang 

melakukan pembelian ulang. Penjual harus mampu mengantisipasi perubahan-

perubahan yang terjadi, baik lingkungan internal perusahaan maupun 

lingkungan luar dari perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut agar 

tetap eksis dan bertahan mampu bersaing dengan perusahaan yang sejenis, 

yang semakin menjamur dan semakin banya bermunculan disekitar 

perusahaan. 

Loyalitas pelanggan dapat dicapai apabila konsumen dapat merasa puas 

setelah mengkonsumsi produk. Membangun kepuasan konsumen  tidak dapat 

begitu saja diraih, akan tetapi memerlukan  proses panjang, salah satunya yaitu 

dengan meyakinkan konsumen agar tetap setia pada produk atau  jasa yang 

ditawarkan. Konsumen merasa harapan dan keinginannya tercapai, maka 

menimbulkan kepuasan pelanggan dan pelanggan menjadi setia kepada 

perusahaan. Sehingga akan tercipta niat pembelian ulang akan dapat dicapai 

apabila konsumen  merasa kepuasan yang diharapkan tersebut tercapai. 
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Mempertahankan pelanggan agar tetap loyal dengan penjual lebih sulit 

dari pada mencari konsumen yang baru. Oleh sebab itu, penjual yang cerdas 

mampu memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya agar konsumen 

tetap melakukan pembelian ulang. Menjadi tujuan pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan konsumen merupakan tercapainya kepuasan yang tinggi. Penjual 

yang bertujuan untuk memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumennya 

akan memperkuat posisi usahanya dibenak konsumen. Apabila sudah menjadi 

prioritas pertama konsumen maka akan menjadi pilihan pertama apabila akan 

melakukan pembelian diwaktu yang akan datang. 

Keberhasilan usaha salah satunya yaitu dengan ditentukan bagaimana 

dapat menjadikan konsumen merasa puas. Pada dasarnya yang menjadikan 

konsumen puas adalah kesesuaian antara apa yang diharapkan konsumen 

dengan apa yang diberikan oleh penjual. Penjual harus mampu memberikan 

kepuasan yang lebih baik dibanding pesaing. Maka pelanggan akan menjadi 

sangat puas terhadap apa yang telah diberikan oleh penjual yang pada akhirnya 

konsumen akan melaukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan yang loyal 

dan  setia. 

Kepuasan pelanggan tidak hanya sekedar akan kembali membeli ulang 

produk atau jasa akan tetapi juga akan merekomendasikan ke orang lain, 

sehingga usaha tersebut lebih terkenal dan mendapatkan banyak konsumen. 

Kembali lagi seperti awal, ketika konsumen baru tersebut puas maka akan 

melakukan pembelian ulang kepada perusahaan.  
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Jumlah pengguna Internet di seluruh dunia sampai tahun 2013 mencapai 

angka 2.802.478.934 pengguna 7.181.858.619 Internetworldstats (2013). 

Untuk kawasan Asia saja telah mencapai jumlah 1.265.143.702 pengguna 

Internetworldstats (2013) atau sekitar 45,1 % dari 55,6 % jumlah pengguna 

internet di seluruh dunia. Sedangkan jumlah pengguna Internet di Indonesia 

pada tahun 2013 telah mencapai jumlah 55.000.000 pengguna 

Internetworldstats (2013) atau sekitar 21,7 % dari jumlah masyarakat 

Indonesia. Pertumbuhan Internet didorong oleh semakin baiknya kemudahan 

penggunaannya, biaya akses dan telekomunikasi yang makin murah, komputer 

yang semakin murah dan cepat dan yang paling penting adalah meningkatnya 

jumlah informasi dan hiburan.  

Perubahan dalam bidang teknologi ini telah merubah cara hidup 

konsumen, cara belanja, dan berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan adanya 

internet tentu akan semakin memudahkan konsumen untuk melakukan 

pembelian. Melalui internet, kita banyak mengenal berbagai hal, mulai dari 

jejaring sosial, aplikasi, berita, video, foto hingga berbelanja melalui internet 

atau yang sering disebut dengan Online Shopping. Online shopping membuat 

konsumen semakin mudah berbelanja tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. 

Karena dengan adanya kemudahan inilah membuat online Shopping semakin 

diminati.  

Online Shop awalnya ini merupakan salah satu bentuk atau kegiatan yang 

jual beli barang atau jasa yang melalui sistem elektronik, dengan melakukan 

transaksi pembayaran melalui media-media yang telah disepakati dan 
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pengiriman barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Melalui 

Online Shop disini pembeli dapat melihat barang atau produk yang ditawarkan 

tersebut melalui web yang dibuat dan dipromosikan oleh penjual Online. 

Online Shopping ini memungkinkan kedua belah pihak antar penjual dan 

pembeli tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung (Cahya,2013). 

Dilihat dari data Internet World Stats, bahwa Indonesia merupakan negara 

yang penduduknya menjadi pengguna internet. Sedangkan dari pengguna 

internet yang jumlahnya sebesar 55 juta, 90% lebih penduduk memiliki akun 

Facebook. Dari data tersebut bisa diketahui seberapa banyak pengguna 

Facebook di Indonesia, tentunya sangat banyak sekali. Facebook yang awalnya 

sebagai sosial media, tempat untu mengobrol, sat ini telah menjadi tekhnologi 

untuk berbisnis. Facebook digunakan sebagai tempat untuk menjual dan 

menawarkan berbagai macam kebutuhan hidup seperti baju, celana, sepatu tas 

dan lain sebagainya. Orang dapat memanfaatkan media ini untuk ajang 

berbisnis. Hanya dengan menampilkan foto dan tawaran-tawaran sesuai dengan 

produk-produk yang akan dijual. Mencantumkan prosedur dan tata cara 

pemesanan pelanggan untuk dapat membeli produk-produk yang ditawarkan 

tersebut. 

Dilihat dari analisis lain yang ditampilkan oleh situs Social Bakers pada 

merdeka.com, pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh posisi pertama 

yaitu remaja yang berumur antara 18-24 tahun dan di urutan kedua 25-34 

tahun. Data tersebut menunjukkan begitu besarnya jumlah orang Indonesia 

yang menggunakan Facebook pada usia tersebut. Social media ini menjadi 
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media yang sangat efektif untuk melakukan sosial media marketing bahkan 

menjadi potensi yang sangat besar bila dikelola dengan tepat untuk melakukan 

jual beli secara Online. 

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu, pada bisnis online tentu saja 

penjual tidak akan pernah tahu bagaimana respon dari konsumen, apakah 

senang dengan apa yang mereka beli. Apakah merasa puas dengan barang yang 

dibeli, sebagai penjual tentunya tidak mengetahui respon apa yang didapatkan 

oleh konsumen. Penjual hanya menduga-duga, apakah kemungkinan akan 

kembali membeli ulang produk yang ditawarkan atau tidak. Kualitas produk 

fashion yang ditawarkan melalui online shop mungkin sangat berbeda dengan 

di toko atau mall konvensional. Bila konsumen ingin membeli produk fashion 

di mall, butik dapat dilihat dan dicoba secara langsung. Namun apabila melalui 

media online, konsumen hanya melihat foto dan keterangan tentang informasi 

produk seperti bahan, harga, ukuran, warna, dan tata cara untuk melakukan 

transaksi ataupun pemesanannya. 

Semakin banyaknya pesaing yang muncul dalam bidang dan media yang 

sama pebisnis berusaha untuk menerapkan ide-ide yang tepat dan sesuai untuk 

menguasai pasar. Menjadi pebisnis yang yang cerdik dan bisa menyiasati 

berbagai perubahan yang terjadi  dalam lingungan bisnisnya. Mengapa 

pelanggan akan membeli ulang produk yang ditawarkan melalui Online shop, 

sedangkan banyak kita ketahui dan temukan toko-toko yang menjual produk 

yang sama namun mempunyai bentuk fisik yang sudah jelas terpasang rapi 

didalam toko. Bukan seperti jual beli pada Online Shop yang hanya men 
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ampilkan foto dan keterangan gambar yang dipajang saja, konsumen tanpa 

mengetahui bentuk fisik yang asli dan yang semestinya. 

Dari fenomena yang terjadi, maka peneliti ingin meneliti tentang Pengaruh 

Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Pembelian Ulang 

(Repurchase Intention) Online Shop di Facebook. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalahnya adalah :  

1. Bagaimana kepercayaan konsumen terhadap Online shop di Facebook ? 

2. Bagaimana kepuasan terhadap Online Shop di Facebook? 

3. Bagaimana niat pembelian ulang terhadap Online Shop di Facebook ? 

4. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang 

(repurchase intention) pada Online Shop di Facebook? 

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang 

(repurchase intention) pada Online Shop di Facebook? 

6. Apakah kepercayaan memediasi hubungan kepuasan pelanggan pada niat 

pembelian ulang Online Shop di Facebook? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan kepercayaan konsumen terhadap Online Shop di 

Facebook 

2. Untuk mendiskripsikan kepuasan terhadap Online Shop di Facebook 



9 
 

 
 

3. Untuk mendiskripsikan niat pembelian ulang terhadap Online Shop di 

Facebook 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap niat pembelian ulang 

(repurchase intention) konsumen pada Online Shop di Facebook 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap niat pembelian ulang 

(repurchase intention) Online Shop di Facebook 

6. Untuk mengetahui kepercayaan sebagai mediasi hubungan kepuasan 

pelanggan pada niat pembelian ulang Online Shop di Facebook  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

tentang pengaruh kepercayaan (trust) dan kepuasan pelanggan terhadap 

niat pembelian ulang (Repurchase Intention). Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan juga dapat berkontribusi sebagai literatur untuk penelitian 

selanjutnya mengenai niat pembelian ulang (repurchase intention). 

 

2. Kegunaan Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis 

dan bermanfaat untuk usaha bisnis online  untuk dapat merumuskan 

strategi pemasaran mereka untuk mempertahankan keunggulan kompetitif 

dan terus mengembangkan inovasi baru dari sistem di masa yang akan 

datang yang inovatif, murah, menarik, dan dapat dipercaya, sehingga 

pelanggan dapat tetap selalu berbelanja pada Online Shop.   


