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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A.  Tinjauan pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan antara 

variabel kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan terhadap niat 

pembelian ulang pelanggan (Repurchase intention). Trisnawati et al 

(2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kunci 

Dari Niat Pembelian Kembali Secara Online (Study Kasus Pada 

Konsumen Fesh Shop) mengungkapkan bahwa kepercayaan berpengaruh 

terhadap niat pembelian ulang jika konsumen sudah merasakan bahwa 

situs web bisa dipercaya, maka konsumen akan mencoba untuk membeli 

ulang produk yang ada di web tersebut.  

Menurut hasil survey yang dilakukan mayoritas responden merasakan 

bahwa mereka melakukan pembelian ulang terhadap produk Fesh Shop 

karena produk Fesh Shop bisa dipercaya dan sudah dikenal banyak orang, 

sehingga mereka percaya pada produk Fesh Shop tersebut. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa jika seorang konsumen merasa puas dengan 

belanja online, tentu akan membuat para konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang terhadap produk Fesh  Shop. Menurut hasil survey yang 

dilakukan mayoritas responden merasakan bahwa mereka puas terhadap 

kinerja transaksi vendor Fesh Shop, karena mereka menganggap transaksi 
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via transfer bisa menghemat waktu, dan itu akan membuat mereka untuk 

melakukan pembelian ulang  terhadap produk Fesh Shop. 

Menurut Julianto (2010), Customer Satisfaction berpengaruh 

secara Positif terhadap Purchase Intention. Nilai positif yang berarti 

menunjukkan hubungan yang searah.Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semakin besar kepuasan pelanggan, maka niat pembelian dari konsumen 

juga semakin besar, dan sebaliknya, apabila kepuasan pelanggan kecil, 

maka niat pembelian konsumen pada Gramedia Online juga semakin kecil. 

Kepuasan konsumen nantinya akan mempengaruhi niat pembelian. 

Kepuasan konsumen menghubungkan antara kualitas layanan dan niat 

pembelian. Kepuasaan konsumen yang tinggi maka akan mendorong niat 

untuk melakukan pembelian produk. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa niat untuk melakukan pembelian terhadap produk ditentukan dari 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.   

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap niat pembelian ulang 

pelanggan. Mengacu pada penelitian terdahulu mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian ulang, maka 

penelitian ini difokuskan pada kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang 

mempengaruhi niat pembelian ulang pelanggan. 

Menurut Ha et al (2010), kepercayaan mampu memediasi hubungan 

antara kepuasan pelanggan dengan niat pembelian ulang (Repurchase 

Intention). Mediator ini meningkatkan pengaruh kepuasan dan niat untuk 
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melakukian pebelian ulang. Hubungan mediasi yang kuat ditemukan 

dalam penelitian menjelaskan bahwa kepercayaan dapat memperbesar efek 

kepuasan pada niat pembelian ulang (Repurchase Intention). 

2. Niat Pembelian Ulang (Repurchase Intention) 

Pembelian ulang (repurchase) mempunyai definisi menurut Peter & 

Olson (2002), yaitu kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali 

atau beberapa kali. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya niat 

dari pelanggan untuk kembali membeli produk atau jasa yang sama. Hal 

tersebut diperoleh dari pelanggan yang puas akan pelayanan yang diberikan 

sehingga dapat mendorong untuk melakukan pembelian ulang (repurchase), 

menjadi loyal terhadap produk tersebut ataupun loyal terhadap toko tempat 

pelanggan tersebut membeli barang, serta dapat menceritakan hal – hal baik 

kepada orang lain Novantiano (2007 : 19-20). 

Niat pembelian ulang (repurchase intention) erat kaitannya dengan 

konsep keinginan untuk berperilaku yang dibangun atas sikap konsumen 

terhadap objek dan sikap konsumen terhadap perilaku sebelumnya. 

Memahami konsumen berarti perusahaan harus memahami sikap dan perilaku 

dari konsumen itu sendiri. Peter dan Olson (1999:130) mendefinisikan sikap 

(attitude) sebagai evaluasi konsep secara menyeluruh yang dilakukan 

seseorang. Mowen dan Minor mengungkapkan beberapa definisi terbaru yang 

diperolehnya mengenai sikap, diantaranya sebagai berikut : 

a. Sikap merupakan kategorisasi objek pada rangkaian kesatuan evaluatif. 
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b. Karakteristik utama yang membedakan sikap dari konsep lainnya 

adalah sifat evaluatif dan afektif. 

c. Sikap merupakan inti dari rasa suka dan tidak suka bagi orang, 

kelompok, situasi objek dan ide-ide tak berwujud tertentu. 

Niat pembelian ulang karena didasari oleh pelanggan yang puas 

akan pelayanan yang diberikan, serta sesuai dengan harapan atau persepsi 

para pelanggan. Harapan yang tidak sesuai akan dapat berdampak pada 

pandangan negatif dari pelanggan usai melakukan pembelian. 

Kebalikannya apabila harapan itu sesuai yang diinginkan pelanggan, maka 

akan berdampak positif dimasa mendatang serta akan memberitahukan 

kepada orang lain atas kinerja produk atau jasa yang dirasakan.  

Gambar 2.1. The Theory of Reasoned Action is visually conceptualized 

 

Source: Ajzen, I. &Fishbein, M. (1980).Understanding attitudes and 

predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 
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Sutantio (2004:252) dalam Kuntjara (2007:28) mendeskripsikan 

minat pembelian ulang sebagai kemungkinan pembeli berminat untuk 

membeli suatu produk. Sutantio pun mengartikan intention to buy sebagai 

pernyataan yang berkaitan dengan batin yang mencerminkan rencana dari 

pembeli untuk membeli suatu merek tertentu dalam suatu periode waktu 

tertentu. Ferdinand (2002:129) menyatakan bahwa indikator minat 

pembelian ulang diantaranya adalah:  

i. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk 

ii. Minat Referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain 

iii. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, 

preferensi ini dapat berubah bila terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya.  

iv. Minat Eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya 

dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari 

produk tersebut. 

a. Mengukur Minat Pembelian Ulang 

Dimensionalisasi variabel minat beli ulang dalam penelitian 

ini mengacu pada penelitian dari Grewal et al. (1998) dan Waldi & 

Santosa (2001) dalam Kuntjara (2007: 52-53). Terdapat tiga 
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indikator yang digunakan untuk mengukur minat pembelian ulang 

ini, yaitu:  

1) Keinginan untuk menggunakan produk 

Keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan 

menggunakan produknya kembali. 

2) Rencana menggunakan produk di masa yang akan datang 

Ketika konsumen setelah membeli produk, maka 

merencanakan lagi untuk melakukan pembeian ulang. 

3) Kebutuhan untuk menggunakan produk. 

Kebutuhan yang mengharuskan konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang terhadap produk. 

3. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen (cutomer satisfaction) adalah konsep penting 

dalam konsep pemasaran dan penelitian konsumen. sudah menjadi 

pendapat umum bahwa jika konsumen merasa puas dengan suatu produ 

atau merek, mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakannya 

serta memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang 

menyenangkan dengan produk tersebut. Jika mereka tidak dipuaskan, 

mereka cenderung beralih merek serta menajukan keberatan pada 

produsen, pengecer, dan bahkan menceritakannya kepada konsumen 

lainnya Peter & Olson (1999). 
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Selama dan setelah pemakaian produk atau jasa, konsumen 

mengembangkan rasa puas dan tidak puas. Kepuasan konsumen (cutomer 

satisfaction) didefinisikan sebgai keseluruhan sikap yang ditunjukkan 

konsumen atas barang atu jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Ini merupakan penilaian evaluatif pasca pemilihan yang 

disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan pengalaman menggunakan 

atau mengonsumsi barang atau jasa tersebut.dari perspektif manajerial, 

mempertahankan atau meningatkan kepuasan pelanggan adalah hal yang 

sangat kritis.  

Mowen 1995 dalam Fandy Tjiptono (2005), merumusan kepuasan 

pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa 

setelah perolehan (acqusition) dan pemakaiannya. Dengan kata lain, 

kepuasan pelanggan merupakan penilaian alternatif purna beli yang 

dihasilkan dari seleksi pembelian spesifik. Disonasi purna beli yang 

dihadapi konsumen berkaitan dengan keragu-raguan atas pilihan dan 

keputusan pembelian yang dilakukan. Dalam situasi ini konsumen 

bimbang apakah ia telah memilih produk yang tepat atau tidak. 

Kepuasan dan ketidak puasan pelanggan akan suatu produk atau 

jasa sebagai akhir dari suatu proses penjualan memberikan dampak 

tersendiri kepada perilaku pelanggan akan produk tersebut. Bagaimana 

perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian kembali, bagaimana 

pelanggan dalam mengekspresikan produk yang dipakainya dan jasa yang 
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diperolehnya dan perilaku lain yang menggambarkan reaksi pelanggan atas 

produk dan jasa yang telah disarankan. 

Adapun indikator dari kepuasan konsumen yaitu Elitan (1999) : 

a. Tidak ada keluhan 

b. Perasaan senang pada keseluruhan produk 

c. Kesesuaian layanan dengan ekspektasi 

d. Harapan pelanggan yang terlampaui 

4. KEPERCAYAAN (TRUST) 

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki 

oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang 

objek, atribut, dan manfaatnya Mowen & Minor (2002). Para manajer harus 

menyadari bahwa kepercayaan terhadap objek, atribut dan manfaat 

menunjukkan persepsi konsumen, dan karena itu umumnya kepercayaan 

seorang konsumen berbeda-beda. Hal utama yang dipertimbangkan seorang 

pembeli ketika melakukan kegiatan belanja secara online adalah apakah 

mereka percaya terhadap website yang menyediakan fasilitas layanan online 

shop dan percaya pada penjual online yang ada didalam di situs web 

tersebut beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan adalah 

faktor penting dalam membangun komitmen antara perusahaan dan 

pelanggan.  

Semakin populer website online shoping tersebut maka tingkat 

kepercayaan pembeli kepada website online shoping tersebut semakin 

tinggi. Pembelipun akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas 
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website, bahwa website tersebut nyata keberadaannya dan benar-benar ada. 

Kepercayaan ini merupakan suatu jaringan asosiatif dari arti yang saling 

dihubungkan dan tersimpan dalam ingatan. Karena kapasitas kognitif 

seseorang terbatas, hanya sebagian kecil dari kepercayaan ini yang dapat 

diaktifkan dan dikendalikan dengan baik pada suatu saat Peter & Olson 

(1999). 

Selanjutnya adalah, kepercayaan pembeli terhadap penjual online 

yang terkait bagaimana penjual tersebut dengan keahliannya dapat 

meyakinkan pembeli menjamin keamanan ketika sedang melakukan 

transaksi pembayaran meyakinkan transaksi akan segera diproses. Kendala 

ini terkait dengan keberadaan penjual onilne. Teknologi yang semakin 

berkembang, begitu pula modus penipuan yang berbasis teknologi pada 

online shopping juga ikut berkembang. Tidak sedikit pula penjual online 

fiktif yang menjual dan memasarkan produk yang fiktif pada situs-situs 

online shopping. Oleh sebab itu sebelum membeli seorang pembeli harus 

mengecek terlebih dahulu keberadaan penjual online. Didalam situs online 

shopping biasanya situs akan menampilkan informasi tentang para penjual 

yang lapaknya sering di akses oleh pengunjung. Disitulah pembeli dapat 

memanfaatkan layanan dan informasi ini ketika akan membeli secara online 

agar mengetahui status dari penjual. 

Indikator kepercayaan menurut (Gefen, 2002) : 

a. Tingkat kepercayaan konsumen dengan penjual Online Shop 

b. Merasa aman dengan Online shop 
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c. Percaya administrator tidak menyalah gunakan privasi pembeli 

d. Transparan 

 

5. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Niat Pembelian Ulang (Repurchase 

Intention) 

Berdasarkan pengujian hipotesis, telah dibuktikan terhadap pengaruh 

positif dari variabel kepercayaan terhadap niat pembelian ulang( repurchase 

intention) online Shop, artinya semakin baik trust, maka online repurchase 

intention juga akan semakin meningkat baik  pada produk online Fesh Shop. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap 

niat pembelian ulang jika konsumen sudah merasakan bahwa situs web bisa 

dipercaya, maka konsumen akan mencoba untuk membeli ulang produk 

yang ada di web tersebut. Menurut hasil survei yang dilakukan mayoritas 

responden merasakan bahwa mereka melakukan pembelian ulang terhadap 

produk Fesh Shop karena produk Fesh Shop bisa dipercaya dan sudah 

dikenal banyak orang, sehingga mereka percaya pada produk Fesh Shop 

tersebut.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chao Wen, Victor dan Chenyan (2011) yang berjudul “An Integrated Model 

For Customer Online Repurchase  Intention” yang memberikan hasil 

penelitian bahwa variabel trust secara signifikan berpengaruh  positif 

terhadap online repurchase intention. 
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6. Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Pembelian Ulang 

(Repurchase Intention) 

Berdasarkan pengujian hipotesis, telah dibuktikan terhadap pengaruh 

positif dari variabel satisfaction terhadap online repurchase intention, 

artinya semakin baik satisfaction, maka online repurchase intention juga 

akan semakin meningkat baik  pada produk online Fesh Shop.  Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jika seorang konsumen merasa puas 

dengan belanja  online, tentu akan membuat para konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang terhadap produk Fesh Shop. Menurut hasil 

survey yang dilakukan mayoritas responden merasakan bahwa mereka 

puas terhadap kinerja transaksi vendor Fesh Shop, karena mereka 

menganggap transaksi via transfer bisa menghemat waktu, dan itu akan 

membuat mereka untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk Fesh 

Shop. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chao Wen, Victor danChenyan (2011) yang berjudul “An Integrated 

Model For Customer Online Repurchase Intention” yang memberikan 

hasil penelitian bahwa variabel satisfaction secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap online repurchase intention. 

1. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan Pelanggan 

Anderson, Fornell and Lehmann (1994), menunjukkan bahwa 

kepuasan berpengaruh langsung terhadap terhadap kepercayaan. 

Hubungan langsung yang positif menunjukkan bahwa kepuasan 
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meningkatkan kadar kepuasan yang lebih besar dimasa depan sehingga 

mengakibatkan kepercayaan pelanggan yang semakin tinggi. Kepuasan 

pasca pembelian secara tidak langsung akan akan mempengaruhi 

kepercayaan . 

B. KerangkaPikir 

 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya 

pengaruh kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap niat pembelian 

ulang pelanggan. Dalam penelitian dan dari sumber sebelumnya telah 

menunjukkan adanya keterkaitan antara kepercayaan dengan niat 

pembelian ulang, dan kepuasan terhadap niat pembelian ulang. 

Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di 

tunjukkan pada gambar berikut : 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian 
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C. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 :  kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang 

(repurchase Intention), Trisnawati et al (2012) variabel kepercayaan 

berpengaruh positif secara signifikan pada niat beli ulang. Oleh karena itu, 

bila konsumen semakin baik trust maka akan mengakibatkan tingginya online 

Repurchase Intention . 

 

H2 : kepuasan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang 

(repurchase Intention), (Julianto, 2010) dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

semakin besar kepuasan pelanggan, maka niat pembelian dari konsumen juga 

semakin besar, dan sebaliknya, apabila kepuasan pelanggan kecil, maka niat 

pembelian konsumen pada Online Shop di Facebook juga semakin kecil. 

 

H3 : Kepercayaan sebagai mediasi antara kepuasan dan niat pembelian ulang 

(Repurchase Intention), (Ha et al. (2010), kepercayaan terbukti berperan 

sebagai mediasi secara parsial antara pengaruh kepuasan konsumen pada niat 

pembelian ulang 

 

 

 

 

 


