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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Niat Pembelian Ulang 

1. Definisi Niat Pembelian Ulang 

Menurut Kotler (2005:255) dalam proses pembelian, niat beli atau 

niat pembelian ulan konsumen ini berkaitan erat dengan motif yang 

dimilikinya untuk memakai ataupun membeli produk tertentu. Motif 

pembelian ini berbeda-beda untuk setiap konsumen. Konsumen akan memilih 

produk yang mengandung atribut-atribut yang diyakininya relevan dengan 

yang dibutuhkannya. Menurut Trisnawati et al (2012) minat pembelian ulang 

(online repurchase intention) adalah perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap objek. Minat pembelian ulang menunjukkan keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian ulang untuk waktu yang akan datang 

Minat beli timbul setelah menerima stimulasi dari sesuatu yang di 

lihat disertai dengan perasaan senang terhadap barang  tersebut, kemudian 

minat individu tersebut menimbulkan keinginan sehingga timbul perasaan 

yang meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat sehingga 

individu ingin memiliki barang tersebut dengan cara membayar atau menukar 

dengan uang. Menurut Solihin (2004:92) minat (interest) didefinisikan sebagai 

berikut interest adalah ketertarikan seorang konsumen terhadap suatu produk. 

Dapat disimpulkan bahwa niat pembelian ulang yang dimaksud 

adalah pada saat membutuhkan akan suatu produk atau jasa pelanggan akan 

membeli kembali produk yang sama, ada ikatan emosional antara pelanggan 

dengan suatu pemasar. Niat pembelian ulang berasal dari tingginya sikap 

positif konsumen yang ditunjukan terhadap produk atau jasa tertentu. Menurut 
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Roger yang dikutip oleh Kotler (2009) konsumen melalui lima tahap dalam 

mangadopsi produk baru : 

a. Kesadaran (awareness): Konsumen menyadari adanya inovasi tersebut 

tetapi masih kekurangan informasi mengenai hal tersbut.  

b. Minat (interest): konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai 

inovasi tersebut. 

c. Evaluasi (evaluation): konsumen mempertimbangkan untuk mencoba 

iniovasi tersebut. 

d. Percobaan (trial): konsumen mencoba inovasi tersebut untuk memperbaiki 

perkiraannya atas nilai inovasi tersebut. 

e. Penerimaan (adoption): konsumen memutuskan untuk menggunakan 

inovasi tersebut sepenuhnya dan secara teratur. 

Minat pembelian ulang (online repurchase intention) adalah perilaku 

yang muncul sebagai respon terhadap objek (Trisnawati et al, 2012). Minat 

pembelian ulang menunjukkan keinginan seorangkonsumen untuk melakukan 

pembelian ulang untuk waktu yang akan datang. Pembelian ulang konsumen 

menjadi salah satu tujuan setiap pemasar karena hal ini akan menjadi salah satu 

factor yang menentukan kelangsungan perusahaan. 

 

2. Indikator Niat Pembelian Ulang 

Pada minat, dimana konsumen dirangsang untuk mencari informasi 

mengenai inovasi. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin 

akan atau mungkin tidak akan mencari informasi yang lebih banyak. Minat  

membeli  menunjukkan  pada  kecenderungan seseorang  untuk  lebih  

menyukai  produk  dengan  merek  tertentu.  
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Online Repurchase Intention merupakan situasi dimana konsumen 

berkeinginan dan berniat untuk kembali membuat transaksi online. Transaksi 

online dapat dianggap sebagai suatu kegiatan di mana proses pencarian 

informasi, transfer informasi, dan pembelian produk terjadi secara online 

(Pavlou, 2003). Kotler (2009:145) mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi minat pembelian ulang (Repurchase Intention) konsumen.  

a. Faktor Psikologis  

Meliputi pengalaman konsumen mengenai kejadian di masa lalu serta 

pengaruh sikap dan keyakinan konsumen terhadap suatu produk. 

Pengalaman konsumen dalam pembelian sebelumnya sangat berpengaruh 

dalam menentukan sikap dan pengambilan keputusan pembelian setelahnya.  

b. Faktor Pribadi  

Kepribadian dari seorang konsumen akan mempengaruhi persepsi dan 

pengambilan keputusan pembelian. Produsen perlu menciptakan situasi 

yang diharapkan olehkonsumen untuk menimbulkan minat pembelian 

ulang.  

c. Faktor Sosial  

Mencakup faktor kelompok anutan yang merupakan kelompok orang yang 

mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku pembelian. 

Untuk pengukuran  empiris  faktor  minat  konsumen  didekati  dengan:  

(a) terdorong untuk mencari informasi tentang produk, (b) mencari informasi 

produk (c) tertarik menggunakan produk, (d) bersedia membeli produk  

(Jerome McCarthy 2011).Niat pembelian ulang konsumen diukur dengan 

beberapa hal menurut Margee Hume (2010:175) adalah sebagai berikut:  
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a. Niat membeli ditempat yang sama.  

b. Niat membeli dengan memilih produk lain di perusahaan yang sama  

c. Kemungkinan mengeluarkan anggaran untuk membeli produk yang sama 

Hal serupa dikemukakan dalam penelitian Parastanti (2014) yang 

mengemukakan jika indikator dari online repurchase intention adalah bernmiat 

untuk membeli lagi melalui online, berniat untuk membeli lagi melalui online 

pada website yang sama dan berniat untuk membeli lagi melalui online pada 

website yang sama di masa depan. 

Hasil penelitian Trisnawati et al (2012) mengemukakan jika indikator 

dari online repurchase intention adalah merencanakan untuk membeli produk 

yang sama, merencanakan untuk mencoba produk lain dan merencanakan 

untuk membeli produk yang sama ataupun produk lain.Online Repurchase 

Intention konsumen pada lingkungan web shopping akan menentukan niat 

konsumen untuk melaksanakan perilaku pembelian tertentu melalui internet 

(Parastanti,2014). 

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat 

dikemukakan jika niat pembelian ulang (Repurchase Intention) merupakan 

bentuk perwujudan dari hasil evaluasi seseorang terhadap sesuatu yang telah 

digunakan atau dikonsumsi sebelumnya. Niat pembelian online (Online 

Repurchase Intention)merupakan niat pembelian ulang konsumen terhadap 

suatu produk melalui online. 

 

 

 

 



16 
 

 
 

B. Kualitas Situs Website 

1. Definisi Kualitas Situs Website 

Kotler dan Keller (2009:143) mengemukakan bahwa berbagai ahli 

mendefinisikan kualitas sebagai ”kecocokan untuk digunakan”, “pemenuhan 

tuntuntan”, “bebas dari variasi” dan seterusnya”. Lebih lanjut American 

Society for Quality Control dalam Kotler dan Keller (2009:143) 

mengemukakan bahwa kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang 

berpusat pada pelanggan. 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, 

video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis 

apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah 

hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu 

berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta 

pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan 

website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi 

pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, 

sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Website 

ini didasari dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Melalui perkembangan teknologi informasi, tercipta suatu jaringan antar komputer 

yang saling berkaitan (Adinata, 2015). 
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Webqual atau website quality adalah sebuah instrumen untuk 

melakukan penilaian terhadap kualitas situs dari segi kegunaan, informasi dan 

layanan interaksi, terutama pada fasilitas e-commerce yang ditawarkan Website 

quality merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam pengukuran 

kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Konsep ini merupakan 

pengembangan dari servqual yang banyak digunakan sebelumnya pada 

pengukuran kualitas jasa. (www.webqual.uk. 2010). 

Perkembangan website sebagai media pemasaran menjadikan pemasar 

berusaha untuk mendapatkan sikap positif dari konsumen. Pentingnya kualitas 

situs website karena melalui situs website yang ada menggambarkan 

perusahaan pemasar dam produk yang dipasarkan. Menurut Wulandari (2014) 

dua pertiga dari e-shoppers mengatakan bahwa mereka tidak akan berbelanja 

pada website yang didisain jelek dan kelas atas malah kurang menyukainya. 

Untuk meningkatkan kinerja, retailer harus lebih memperhatikan lagi terutama 

desain website mereka. Para pemasar harus mengoptimalkan site mereka untuk 

kemudahan arus informasi bagi konsumen yang menyukai teknologi. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Situs Website 

Untuk dapat sukses dalam bisnis, suatu perusahaan dapat 

menggunakan fasilitas teknologi informasi (internet) untuk menjual produk 

atau jasa mereka. Perusahaan dapat membuat website yang menyediakan 

segala informasi mengenai produk atau jasa yang dijual. Ada banyak faktor 

yang harus dipertimbangkan pemasar saat menjual produk atau jasa layanan 

melalui media internet. Kenyamanan belanja, desain situs, informasi produk 

atau jasa, keamanan transaksi dan kemudahan berkomunikasi merupakan 
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faktor yang mendukung keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk 

atau jasa layanannya (Agustin dan Koeshartono, 2014). Salah satu bentuk 

keberhasilan tersebut dapat diukur dari tingkat kepuasan dan kepercayaan 

konsumen pada website suatu perusahaan. 

 

3. Indikator Kualitas Situs Website 

Suatu website online shopping yang baik adalah yang menyediakan 

petunjuk cara bertransaksi online, mulai dari cara pembayaran, dan fitur pengisian 

form pembelian, serta informasi-informasi yang disajikan pada website online shop 

sebaiknya mencakup informasi berkaitan dengan produk dan jasa yang ada pada 

website online shopping(Adinata, 2015). Informasi tersebut sebaiknya berguna dan 

relevan dalam memprediksi kualitas dan kegunaan produk atau jasa. Untuk 

memuaskan kebutuhan informasi konsumen/pembeli online, informasi produk dan 

jasa harus up-to-date, membantu pembeli online dalam membuat keputusan, 

konsisten, dan mudah dipahami. Didalam kualitas website, kemudahan dalam 

menggunakan website adalah sebagai suatu pengalaman pengguna dalam 

berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat 

mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Menurut Adinata (2015) bahwa 

terdapat tiga dimensi dalam kualitas situs website, antara lain: 

a. Kegunaan adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan site, seperti 

penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan gambaran yang 

disampaikan kepada pengguna.  

b. Kualitas informasi adalah mutu dari isi yang terdapat pada situs, pantas 

tidaknya informasi untuk tujuan pengguna seperti akurasi, format dan 

keterkaitannya.  
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c. Kualitas interaksi pelayanan adalah mutu dari interaksi pelayanan yang 

dialami oleh pengguna ketika mereka menyelidiki kedalam site lebih dalam, 

yang terwujud dengan kepercayaan dan empati sebagai contoh isu dari 

keamanan transaksi dan informasi, pengantaran produk, personalisasi dan 

komunikasi dengan pemilik sit 

Pendapat lain dikemukakan oleh Agustin dan Koehartono (2014) 

bahwa karakteristikwebsite didefinisikan sebagai atribut yang dipertimbangkan  

konsumen dalam melakukan penilaian pada website suatu toko online. 

Karakteristik website diukur menggunakan lima dimensi yaitu: 

a. Kenyamanan belanja.  

Dalam berbelanja melalui media online, konsumen mengharapkan 

bahwa proses pembelanjaan atau pembelian akan memperoleh kemudahan. 

Kemudahan tersebut akan menyebabkan konsumen merasa nyaman dengan 

penggunaan suatu situs atau web dari toko online tertentu. Menurut 

Trisnawati et al (2012) kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

adalah dimana konsumen merasakan bahwa belanja di toko berbasis web 

akan meningkatkan belanjanya serta sejauhmana konsumen merasakan 

kemudahan interaksi dengan situs web dan dan dapat menerima informasi 

produk yang ia butuhkan. Pada penelitian Trisnawati et al (2012) indikator 

dari kemudahan penggunaan (perceived ease of use) meliputi kemudahan 

situs, kemudahan berinteraksi dan kemudahan menemukan produk. 

Kenyamanan konsumen dalam berbelanja melalui media online 

dari penelitian Agustin dan Koehartono (2014) dapat diukur dengan 

indikator berikut: 
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1) Merasa nyaman saat berbelanja di bisnis online. Dalam berbelanja, 

konsumen berharap dapat berbelanja dengan caranyanya sendiri. Dengan 

berbelanja melalui media online, konsumen dapat memilih produk sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya tanpa harus terbatas oleh waktu. 

2) Dapat menghemat waktu dengan berbelanja melalui media online. 

Konsumen dewasa ini memiliki aktivtas yang tinggi. Kondisi ini 

menyebabkan konsumen tidak memiliki banyak waktu luang untuk 

berbelanja. Dengan berbelanja secara online, konsumen dapat melakukan 

penghematan waktu. 

3) Bisnis online memiliki prosedur pemesanan yang mudah. Untuk 

meningkatkan kenyamanan konsumen dalam berbelanja, pihak 

manajemen harus menciptakan prosedur pemesanan atau pembelian yang 

mudah. 

4) Berbelanja di bisnis online tidak memerlukan banyak bantuan dari orang 

lain atau perusahaan. Tata cara pemesanan produk yang detail dan 

mudah untuk dipahami menyebabkan konsumen merasa nyaman karena 

tidak mengalami kesulitan dalam memesan atau membeli produk hingga 

konsumen tidak membutuhkan petunjuk dari orang lain atau perusahaan 

yang bersangkutan. 

5) Cara mengakses website bisnis online mudah untuk dipelajari. 

Kemudahan untuk mencari atau mengakses suatu situs memberikan 

suatu kenyamanan bagi konsumen khususnya untuk mencari produk 

yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, penting bagi sebuah bisnis online untuk 

mudah diakses konsumen. 
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6) Sistem yang digunakan pada bisnis online sederhana. Sistem pemesanan 

dan transaksi pembelian yang mudah dan sederhana memberikan 

kontribusi pada kenyamanan konsumen berbelanja di bisnis online. 

7) Dapat membeli produk secara eceran di bisnis online. Kesediaan suatu 

bisnis online untuk melayani konsumen yang membeli suatu produk 

dalam jumlah yang sedikit (kecil) akan membuat konsumen merasa 

nyaman berbelanja pada suatu bisnis online. 

b. Desain situs.  

Situs dengan desain yang menarik akan lebih disukai konsumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu mendesain website 

perusahaan dengan lebih menarik. Desain situs dari penelitian Agustin dan 

Koehartono (2014)  diukur dengan indikator berikut: 

1) Desain website bisnis online menarik secara visual. Salah satu daya tarik 

suatu website adalah tingkat kemenarikan secara visual. Semakin 

menarik suatu website akan semakin tinggi kemungkinannya untuk 

dikunjungi konsumen. 

2) Bisnis online memiliki banyak pilihan produk yang dijual. Konsumen 

mengharapkan dapat membeli berbagai macam kebutuhannya dari 

sebuah toko termasuk toko yang ada dalam bisnis online. Hal ini 

menunjukkan bahwa, suatu toko online yang memiliki banyak produk 

yang dijual akan semakin diminati konsumen. 

3) Website dari bisnis online memiliki penampilan yang profesional. Salah 

satu bentuk kepercayaan konsumen pada bisnis online jika bisnis online 

tersebut memiliki penampilan yang profesional karena akan memberikan 

image positif bagi konsumen terhadap suatu bisnis online. 
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4) Cepat dan mudah dalam transaksi di bisnis online. Salah satu 

persayaratan transaksi pembelian dewasa ini adalah cepat dan mudah. 

Kemudahan dan kecepatan transaksi pembelian di suatu bisnis online 

akan memberikan kontribusi pada tingginya minat konsumen untuk 

berbelanja pada suatu bisnis online. 

5) Desain website bisnis online mudah untuk dipahami. Desain suatu 

website bisnis online harus mudah untuk dipahami yaitu memiliki 

tampilan visual yang menggambarkan produk atau jasa layanan yang 

dijual. Semakin mudah suatu website untuk dipahami konsumen akan 

memberikan kontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen pada 

suatu bisnis online. 

6) Bisnis online menampilkan produk dengan jelas. Minat konsumen untuk 

membeli suatu produk akan semakin besar jika dapat melihat tampilan 

visual dari produk yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

suatu bisnis online untuk menampilkan produk dengan jelas akan 

memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian 

konsumen. 

7) Bisnis online memiliki desain website yang konsisten. Perubahan desain 

suatu situs/website merupakan suatu hal yang wajar. Namun perlu 

dipahami bahwa perubahan suatu desain website yang ekstrem akan 

membingungkan konsumen. 

c. Informatif.  

Informasi yang disajikan salam suatu website harus mampu memberikan 

informasi secara detail tentang produk yang dijual, cara pemakaian, dan lain 
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sebagainya. Dimensi informatif dari penelitian Agustin dan Koehartono 

(2014)  diukur dengan indikator berikut: 

1) Bisnis online menyediakan informasi yang banyak. Semakin banyak 

informasi mengenai produk yang dijual oleh suatu bisnis online akan 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui karakteristik 

dari produk yang dijual. 

2) Bisnis online menyediakan informasi yang akurat. Konsumen 

mengharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dari suatu 

produk yang dijual oleh suatu bisnis online sebelum mengambil 

keputusan pembelian mereka. 

3) Bisnis online menyediakan beragam informasi (pembayaran, 

pengiriman). Cara pembayaran dan pengiriman barang merupakan salah 

satu faktor penting yang memberikan kontribusi pada pengambilan 

keputusan pembelian konsumen. 

4) Bisnis online menyediakan informasi dengan baik. Suatu bisnis online 

yang baik harus mampu menyediakan informasi mengenai segala macam 

hal (produk, harga, cara pembayaran, pengiriman, dll) dengan lengkap. 

5) Bisnis online menyediakan informasi yang bermanfaat. Informasi yang 

disediakan pihak manajemen bisnis online dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan manfaat lebih bagi calon konsumen. 

d. Keamanan 

Pada saat melakukan pembelian melalui media online, ada beberapa data 

konsumen yang diketahui oleh penjual. Oleh sebab itu, penjual diharuskan 

dapat menjaga kerahasiaan identitas pembeli. Selain itu, pihak penjual juga 

harus memberikan jaminan bahwa transaksi pembelian berlangsung secara 
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aman. Dimensi kemanan dari penelitian Agustin dan Koehartono (2014)  

diukur dengan indikator berikut: 

2) Merasa aman dalam transaksi dengan bisnis online. Dewasa ini banyak 

perusahaan yang melanggar etika dalam berbisnis. Konsumen lebih 

mengutamakan berbisnis dengan bisnis online yang mampu menjamin 

kemanan transaksi. 

3) Bisnis online menjaga privasi konsumen dalam transaksi. Banyak 

informasi pribadi konsumen yang dapat diakses melalui media online. 

Suatu bisnis harus dapat menjaga privasi konsumen. 

4) Bisnis online tidak menyalahgunakan informasi pribadi konsumen. 

Bisnis yang beretika adalah kemampuan salah satu pihak (bisnis online) 

untuk tidak menyalahgunakan informasi konsumen. 

5) Bisnis online tidak memberikan informasi konsumen ke situs lain tanpa 

izin. Kecanggihan teknologi informasi menyebabkan tingginya 

penyebaran informasi data diri konsumen di dunia maya. Suatu bisnis 

online tidak dapat sewenang-wenang menyebarkan informasi konsumen 

ke situs yang lainnya. 

6) Bisnis online mencegah kebocoran informasi kartu kredit pelanggan. 

Transaksi dalam bisnis online biasanya dilakukan dengan menggunakan 

kartu kredit. Pihak manajemen bisnis online harus dapat mencegah 

kebocoran informasi kartu kredit konsumen. 

7) Bisnis online ini mencegah kebocoran e-mail pelanggan. Pihak pemasar 

harus menjaga kerahasian konsumen salah satunya adalah tidak 

memberikan informasi alamat e-mail konsumen pada pihak lain. 
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8) Bisnis online menjaga keakurasian transaksi pembayaran. Tagihan yang 

harus dibayar konsumen harus sesuai dengan produk yang dibelinya. 

Oleh sebab itu, keakuratan transaksi pembayaran merupakan salah satu 

syarat mutlak untuk dipenuhi. 

e. Komunikasi 

Dalam proses pembelian, konsumen terkadang membutuhkan minformasi 

secara langsung dengan penjual. Berdasarkan hal tersebut maka alamat atau 

nomor telepon penjual sebaiknya mudah untuk dihubungi. Dimensi 

komunikasi dari penelitian Agustin dan Koehartono (2014)  diukur dengan 

indikator berikut: 

1)  Konsumen bebas untuk berbicara tentang ide atau keluhan dengan bisnis 

online. Masukan dari konsumen pada dasarnya merupakan salah satu cara 

untuk membangun perusahaan menjadi lebih baik. Berdasarkan hal 

tersebut maka penting bagi pihak manajemen bisnis online untuk mau 

menerima ide atau masukan dari konsumen. 

2) Bisnis online memiliki sistem FAQ yang baik. Konsumen mengharapkan 

memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka pada suatu binsis online. 

Semakin banyak ferekuensi jawaban dari pihak manajemen bisnis online 

semakin baik kualitas komunikasi yang dijalin dengan konsumen. 

3) Pelanggan aktif dapat meninjau produk yang dijual di bisnis online. 

Suatu bisnis online yang baik harus mampu memberikan atau 

menyampaikan produk-produk baru yang dijualnya. Hal ini akan menjadi 

efektif saat konsumen juga rajin melihat produk-produk yang 

ditawarkan. 
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4) Bisnis online memberikan kebebasan bertukar pendapat antara 

pelanggan. Dalam bisnis online, konsumen dapat pula berinterkasi 

dengan konsumen lain. Kemudahan konsumen untuk berinteraksi dengan 

konsumen lain akan memberikan kontribusi pada kepercayaan konsumen 

pada suatu bisnis online. 

5) Bisnis online menyediakan e-mail dan alamat perusahaan dengan jelas. 

Untuk menyampaikan keluhan maupun saran pihak manajemen bisnis 

online sebaiknya memberikan sarana seperti alamat e-mail dan alamat 

perusahaan yang jelas. 

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan 

bahwa terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kualitas situs website. 

Pemilik onlineshop harus terus meningkatkan kualitas website yang dimiliki, 

seperti kemudahan mengakses, kemudahan mengoperasikan, terbebas dari 

hacker, dan contact person yang selalu bisa dihubungi. Dengan kualitas situs 

web yang lebih baik akan menimbulkan kepercayaan yang lebih tinggi dan 

pada akhirnya akan menghasilkan pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. 

 

C. Kepercayaan Konsumen 

1. Definisi Kepercayaan 

Di dalam melakukan pembelian secara online, kepercayaan pelanggan 

sangatlah penting karena menentukan niat konsumen dalam membeli atau 

melakukan pembelian ulang suatu produk atau jasa pada suatu situs jual beli 

online.Menurut Kotler (2009:219) kepercayaan adalah kesediaan perusahaan 

untuk bergantung pada mitra bisnis. Dwyer, et al.(2012) dalam mendefinisikan 

kepercayaan sebagai bentuk keyakinan pelanggan terhadap sebuah janji 
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perusahaan yang bersifat reliable dan juga merupakan alasan dasar untuk 

menjalin hubungan dengan perusahaan.Kepercayaan tergantung pada sejumlah 

faktor antarpribadi dan antarorganisasi, seperti kompetensi, integritas, 

kejujuran, dan kebaikan hati perusahaan. Gefen (2000) mendefinisikan trust 

adalah kemauan untuk membuat dirinya peka pada tindakan yang diambil oleh 

orang yang dipercayainya berdasarkan pada rasa kepercayaan dan tanggung 

jawab. 

Kepercayaan (trust) terjadi ketika satu pihak percaya kepada tindakan 

pihak lain. Akibatnya, untuk percaya merek atau jasa, pelanggan atau 

pengguna harus melihat kualitas menjadi positif. Kepercayaan telah diakui 

sebagai peran penting dalam mempengaruhi hubungan komitmen dan loyalitas 

pelanggan terhadap layanan-layanan tertentu. Menurut Dutta et al, (2011) 

menyebutkan bahwa orang yang paling sering dijaga tentang privasi mereka 

adalah ketika mereka tidak memiliki kepercayaan pada orang lain. Lebih lanjut 

Parastanti et al (2014) mengemukakan jika sangatlah penting bagi penjual 

untuk membangun kepercayaan konsumen sehingga dapat mengurangi 

persepsi risiko oleh konsumen dan rasa enggan untuk niat pembelian. 

Hampir semua definisi kepercayaan menyebutkan bahwa minimal 

terdapat dua pihak yaitu orang yang harus percaya dan orang yang dipercaya. 

Kepercayaan konsumen dalam bisnis online menjadi suatu hal yang sangat 

penting, karena antara pembeli dan penjual tidak bertemu langsung sehingga 

agar terjadi suatu transaksi maka diperlukan kepercayaan diantara dua belah 

pihak. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Konsumen 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen 

terutama berkaitan dengan situs website sebagai media belanja online. Hasil 

penelitian Agung (2008) pada konsumen Bukalapak.com mengemukakan 

beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam kepercayaan pelanggan pada 

situs yaitu: 

a. Tingkat keamanan (security) pada peritelonline Bukalapak.com memiliki 

pengaruhterhadap brand trust. 

b. Tingkat privacy yang didapatkan konsumenketika bertransaksi dengan pada 

peritel onlineBukalapak.com berpengaruh terhadap kepercayaankonsumen 

pada Bukalapak.com. 

c. Nama Bukalapak.com yang dipersepsikankonsumen memiliki pengaruh 

terhadapkepercayaan konsumen. 

d. Informasi yang diterima oleh konsumen darikonsumen lain atau berbagai 

sumber lain(word of mouth) memiliki pengaruh terhadapkepercayaan 

konsumen pada mereksitus peritel onlineBukalapak.com. 

e. Tingkat pengalaman yang dimiliki oleh konsumen(experience) dalam 

berinteraksi denganBukalapak.com berpengaruh terhadapkepercayaan 

konsumen terhadap Bukalapak.com. 

f. Berbagai Informasi yang diberikan olehBukalapak.com kepada konsumen 

mempengaruhiseberapa tinggi kepercayaan konsumenpada merek 

bersangkutan 

g. Kepercayaan konsumen terhadap merek Bukalapak.com berpengaruh 

terhadap komitmenkonsumen untuk menjalin kerja sama denganBuka-

lapak.com 
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Ferrinadewi (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk menumbuhkan kepercayaan 

konsumen yaitu : 

a.  Achieving result 

Yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen yang harus 

dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen. 

b.  Acting with integrity 

Yaitu bertindak dengan integritas berarti adanya konsistensi antara ucapan 

dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas merupakan faktor kunci 

bagi salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan dan pihak lain. 

c. Demonstrate concern 

Yaitu kemampuan pelaku usaha untuk menunjukkan perhatiannya kepada 

konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian konsumen jika 

menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan 

dengan merek 

Lebih lanjut Wibowo (2015) mengemukakan bahwa bagi pelaku 

online penting untuk menyajikan informasi yang benar dan jujur terkait barang 

atau jasa yang akan diual. Kejujuran akan produk yang ditawarkan kepada 

pelanggan, pastikan pelanggan mendapatkan informasi barang yang benar-

benar sesuai dengan detail barang yang dijual, hal ini bertujuan untuk menjaga 

kepercayaan pelanggan terhadap toko online tersebut. Berkaitan dengan 

kepercayaan konsumen dalam melakukan belanja online maka McKnight et al 

(2002b) menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen dalam berbelanja di situs jual beli online yaitu 

perceived web vendor reputation, dan perceived web site quality.  
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a. Perceived web vendor reputation  

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual 

berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat 

menjadi penting untuk membangun kepercayaan seorang konsumen 

terhadap penjual karena konsumen tidak memiliki pengalaman pribadi 

dengan penjual, Reputasi dari mulut ke mulut yang juga dapat menjadi 

kunci ketertarikan konsumen. Informasi positif yang didengar oleh 

konsumen tentang penjual dapat mengurangi persepsi terhadap resiko dan 

ketidakamanan ketika bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat membantu 

meningkatkan kepercayaan konsumen tentang kompetensi, benevolence, 

dan integritas pada penjual.  

b. Perceived web site quality  

Perceived web site quality yaitu persepsi akan kualitas situs dari toko maya. 

Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama yang terbentuk 

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat 

dikemukakan jika berbeda dengan bisnis konvensional (offline), bisnis online 

membutuhkan cara khusus agar pelanggan percaya. Sebab, jika pada transaksi 

offline penjual dan pembeli bisa bertemu muka sehingga bisa melihat langsung 

secara jelas fisik produk yang ditawarkan, maka di bisnis\ online produk yang 

dita warkan hanya berupa foto dan spesifikasi produk. 

 

3. Indikator Kepercayaan 

Kepercayaan konsumen merupakan kesediaan satu pihak menerima 

resiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain 

akan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan meskipun kedua belah pihak 



31 
 

 
 

belum mengenal satu sama lain. McKnight et al (2002a) menyatakan bahwa 

ada dua dimensi kepercayaan konsumen, yang pertama trusting belief 

(keyakinan terhadap orang lain) adalah sejauh mana seseorang percaya dan 

merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi. McKnight et al (2002a) 

menyatakan bahwa ada tiga elemen yang membangun trusting belief, yaitu 

benevolence, integrity, competence. Kemudian dimensi kedua trusting 

intention (harapan pada pihak lain) adalah suatu hal yang disengaja dimana 

seseorang siap bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi 

secara pribadi dan mengarah langsung kepada orang lain. McKnight et al 

(2002a) menyatakan bahwa ada dua elemen yang membangun trusting 

intention yaitu willingness to depend dan subjective probability of depending. 

Pada penelitian yang dilakukan Parastanti et al (2014) mengemukakan jika 

kepercayaan dibentuk melalui kejujuran vendor website, keamanan data 

pribadi dan jaminan keamanan dalam pembayaran. 

Pendapat lain mengenai indikator kepercayaan konsumen menurut 

Agustin dan Koeshartono (2014) yang mengemukakan bahwa terdapat banyak 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan 

konsumen, yaitu: 

a. Percaya pada informasi yang disampaikan bisnis online. Informasi yang 

detaildan akurat memberikan kontribusi pada tingkat kepercayaan 

konsumen. 

b. Percaya pada janji bisnis online. Kemampuan suatu bisnis online untuk 

menepatijanji yang diberikan kepada konsumen memberikan kontribusi 

positif padatingkat kepuasan konsumen. 
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c. Percaya pada produk yang dijual bisnis online. Produk yang diiklankan 

padasuatu website perusahaan haruslah sama dengan produk yang 

dikirimkan kepadakonsumen. Jika produk yang dikirimkan sesuai dengan 

produk yang diiklankan,konsumen akan percaya pada suatu bisnis online. 

d. Percaya pada pengiriman produk yang dilakukan oleh bisnis online. 

Pihakmanajemen bisnis online harus dapat menepati janji dalam bentuk 

waktupenyampaian produk yang dibeli konsumen. 

e. Akan terus bertransaksi dengan bisnis online. Salah satu bentuk 

kepercayaankonsumen pada suatu bisnis online ditunjukkan oleh kesediaan 

konsumen membeli kembali produk perusahaan di masa yang akan datang. 

Kepercayaan konsumen pada suatu produk dapat diciptakan dengan 

memberikan atau menyampaikan produk sesuai dengan spesifikasi yang 

diiklankan dalam website perusahaan. Saat konsumen menerima barang atau 

jasa yang sesuai dengan iklan perusahaan di website, maka akan 

menumbuhkan rasa percaya konsumen pada perusahaan. Kepercayaan 

konsumen dapat pula diciptakan dengan kejujuran produsen atau pemasar 

dalam menyampaikan karakteristik produk atau jasa layanan yang dijual 

dengan detail kepada konsumen. 
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D. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka piker sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

Niat pembelian ulang menunjukkan keinginan seorangkonsumen untuk 

melakukan pembelian kembali untuk waktu yang akan datang. Guna membuat 

konsumen melakukan pembelian kembali bukan hal yang mudah, karena 

banyak factor yang dapat mempengaruhi seorang konsumen mempunyai niat 

melakukan pembelian kembali. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat 

dikemukakan jika kualitas situs web dan kepercayaan dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan pembelian ulang pada sebuah toko online. Desain 

situs website yang informatif, kesan keamanan dalam penggunaan serta 

kualitas layanan yang baik dari website akan membuat seseorang kembali 

berbeanja pada toko online tersebut. Selain itu kepercayaan juga akan 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan pembelian ulang. Kepercayaan 

berkaitan dengan keyakinan seorang konsumen dalam memutuskan untuk 

berbelanja pada toko online. Kepercayaan akan sangat berperan penting dalam 

perdagangan melalui elektronik, mengingat dalam transaksi online pembeli dan 

penjual tidak bertatap muka secara langsung sehingga kepercayaan memegang 

peranan penting dalam keberhasilan kegiatan pemasaran online shop.  

KUALITAS  

SITUS WEB 

KEPERCAYAAN 

NIAT PEMBELIAN 

ULANG 
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E. Hipotesis 

1. Pengaruh Kualitas Situs Web dan Kepercayaan terhadap Niat Pembelian 

Ulang Pada Toko Online 

Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruihi seseorang untuk 

melakukan pembelian produk secara online. Pemilik toko online harus 

mengetahui dan memahami keinginan konsumen agar percaya dan kemudian 

mau membeli kembali sehingga menjadi pelanggan yang loyal. Menurut Sadeh 

et al (2011) pemilik toko online harus memberikan pelayanan terbaik mereka 

dengan cara memperhatikan kualitas situs website (website quality) untuk 

menyakinkan pengunjung dan mendapatkan kepercayaan (trust) dan 

selanjutnya menimbulkan loyalitas (loyalty) pelanggan.  

Pentingnya kualitas situs website dan kepercayaan sebagai faktor yang akan 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan pembelian ulang pada toko 

online, dikemukakan oleh Adinata (2015) bahwa website yang bermutu adalah 

yang dalam disainnya memudahkan interaksi dengan konsumen dan disainnya 

dengan tampilan yang menarik hingga menjadi daya tarik penting yang akan 

mempengaruhi kepercayaan dalam pembelian konsumen melalui internet. 

Selanjutnya kepercayaan yang sudah melekat di benak konsumen dapat 

memudahkan konsumen tersebut dalam melakukan pembelian ulang. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pentingnya kualitas 

situs website dan kepercayaan dalam membentuk niat pembelian ulang secara 

online. Hasil penelitian Adityo (2011) menemukan jika kepercayaan, 

kemudahan dan kualitas informasi terbukti secara signifikan mempengaruhi 

keputusan pembelian ulang secara online di situs Kaskus. Selain itu hasil 

penelitian Adinata (2015) menemukan bahwa kualitas situs website 
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berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan konsumen di situs OLX 

Indonesia dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat ulang 

konsumen secara online di situs Olx Indonesia.   

Berdasarkan hal tersebut maka kualitas situs website dan kepercayaan 

menjadi dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pemilik toko online  

untuk dapat menimbulkan niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

Dengan demikian hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Kualitas situs website dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

niat pembelian ulang pada toko online.   

 

2. Pengaruh Kualitas Situs Web terhadap Niat Pembelian Ulang Pada Toko 

Online 

Didalam suatu online shop, website merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan dimana sebuah website harus benar-benar menfasilitasi konsumen 

didalam melakukan pembelanjaan. Webqual atau website quality adalah sebuah 

instrumen untuk melakukan penilaian terhadap kualitas situs dari segi 

kegunaan, informasi dan layanan interaksi, terutama pada fasilitas e-commerce 

yang ditawarkan (Adinata, 2015). Tampilan toko maya  atau website dapat 

mempengaruhi kesan pertama yang terbentik dibenak konsumen, apakah 

konsumen tersebut langsung percaya atau tidak untuk membeli atau melakukan 

pembelian ulang pada toko maya atau website tersebut (McKnight et al. 2002). 

Menurut Agustin dan Koeshartono (2013) bahwa ketertarikan konsumen 

padasuatu toko online juga dipengaruhi oleh desain situs. Desain situs yang 

menarik akanmeningkatkan minat beli konsumen pada suatu toko online. 
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Dalam belanja melalui mediaonline, konsumen membutuhkan informasi yang 

lengkap dan detail. Informasi yang lengkaptersebut akan memberikan 

kontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen. Flavin et al. (2006) 

menemukan kegunaan laman (dinilai dalam hal struktur situs laman, 

kesederhanaan, kemudahan navigasi, kecepatan, dll) untuk mempengaruhi niat 

membeli seseorang secara online. Selain itu,  kemudahan pengguna situs 

mencerminkan detail informasi mengenai produk, baik barang atau jasa. Hal ini 

berpengaruh dengan kepuasan sebab jika situs sulit untuk dinavigasikan dan 

terdapat konten yang kurang relevan maka pengguna akan mudah untuk pindah 

ke situs lain (Ishak, 2012).  

Beberapa penelitian mengenai kualitas situs website pada toko online 

menunjukkan pentingnya kualitas situs website guna menarik minat dna 

mempengaruhi konsumen. Hendrayana dan Santika (2015) menemukan jika 

kualitas laman berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli secara 

online pada situs belanja online Zalora di Denpasar. Penelitian yang dilakukan 

Agustin dan Koeshartono (2014) menunjukkan jika karakteristik website 

(kenyamanan belanja, desain situs, informatif, keamanan dan komunikasi) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Wulandari (2014) yang 

menemukan jika karakteristik website akan mempengaruhi sikap positif 

konsumen terhadap website. Hasil penelitian Adinata (2015) juga menunjukkan 

jika kualitas website Olx Indonesia mempengaruhi niat konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang. Berkaitan dengan kualitas informasi situs website 

maka Kristiono dan Honggo (2013) menemukan jika information quality 

mempengaruhi kepuasan konsumen sehingga berpengaruh pada niat konsumen 



37 
 

 
 

untuk melakukan pembelian ulang. Begitu juga dengan hasil penelitian Adityo 

(2011) yang menemukan jika kualitas informasi situs website berpengaruh 

paling besar terhadap keputusan pembelian secara online di situs kaskus. 

Semua studi ini menunjukkan pentingnya elemen konten dan desain dalam 

situswebsite. Apabila seorang konsumen menemukan dan merasakan 

kemudahan dalam berbelanja secara online maka dia tentu akan kembali 

berbelanja pada toko online tersebut. Dengan demikian hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Kualitas situs website berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian 

ulang pada toko online. 

 

3. Pengaruh Kepercayaan TerhadapNiat Pembelian Ulang Pada Toko Online 

Untuk dapat diterima pasar, sebuah toko online haruslah dapat dipercaya. 

Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis, suatu transaksi bisnis antara 

duapihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. 

Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, 

melainkan harus dibangun mulai awal dan dapat dibuktikan. Menurut Pavlou 

dan Geffen (2002) faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat 

pembelian online adalah faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan menjadi 

faktor kunci dalam setiap jual beli secara online. Hanya pelanggan yang 

memiliki kepercayaan dan beranilah yang akan melakukan transaksi melalui 

media internet. Karena itu jika tidak ada landasan kepercaayan antara penjual 

dan pembeli maka tidak akan terjadi transaksi dalam dunia ecommerce, apalagi 

mengetahui jika produk yang di jual dan di tawarkan oleh penjual merupkan 

produk yang semu, dalam artian produk yang dijual masih berupa bayangan 
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penjual saja. Kepercayaan merupakan faktor penting bagi website ritel 

(Zeithaml et al, 2002). 

Menurut Aditama (2015) jika konsumen memiliki kepercayaan yang 

tinggi terhadap suatu merek tertentu maka konsumen tersebut akan merasa 

aman dan nyaman dalam menggunakan suatu merek tersebut. Sehingga 

konsumen tersebut akan melakukan pembelian ulang yang didasari oleh 

kepercayaan tersebut. Hal yang sama ditemukan oleh Baskara dan Hariyadi 

(2014) bahwa faktor kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial (social networking websites).  

Maka dari itu pembelian ulang dapat ditingkatkan melalui kepercayaan 

terhadap sosial media yang digunakan (Siyamtinah dan Hendar, 2015).  

Pentingnya kepercayaan ditunjukkan dengan banyaknya penelitian 

mengenai kepercayaan konsumen. Hasil penelitian Baskara dan Hariyadi 

(2014) serta Adityo (2011) menunjukkan jika kepercayaan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial.  Penelitian yang 

dilakukan Siyamtinah dan Hendar (2015) menemukan jika pembelian ulang 

dapat ditingkatkan melalui kepercayaan terhadap sosial media yang digunakan.  

Trisnawati et al (2012) yang melakukan penelitian pada konsumen Fesh Shop 

menemukan jika kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap niat 

pembelian kembali pada penjualan online. Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan Parastanti et al (2014) menemukan jika kepercayaan  (trust) 

mempengaruhi niat pembelian kembali melalui website www.zalora.co.id. 

Secara keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan jika kepercayaan 

memegang peranan penting terhadap niat pembelian ulang konsumen. Hal ini 

seperti yang disebutkan Wibowo (2014) dalam penelitiannya yang menemukan 
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jika agar pelaku bisnis e-commerce dapat berhasil maka yang utama dilakukan 

adalah membangu kepercayaan (trust) untuk menunjang bisnis onlineshop 

tersebut.  

Dengan demikian hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H3 : Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang pada 

toko online. 


