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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan  toko  online  melalui  media internet sudah menjamur 

di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik  oleh  khalayak  ramai.  

Banyaknya  beragam  kemudahan  dalam berbelanja  dan  bermacam  jenis  

produk  dan  jasa  yang  ditawarkan, membuat  masyarakat  Indonesia  

menjadikan  toko online  sebagai salah  satu  “tempat  berbelanja”  baru  

selain  pusat  perbelanjaan.  Hal ini  membuat  banyak  penjual  toko online 

yang  berlomba  –  lomba menawarkan  produknya  dengan  berbagai  cara  

untuk  menarik konsumen  berbelanja,  mereka  memanfaatkan  keadaan  

dimana toko online sedang  saat  diminati  oleh  masyarakat  Indonesia 

sampai saat ini dapat dilihat pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Toko Online di Indonesia  
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Istilah online seakan sudah melekat dalam jati diri masyarakat dunia. 

Internet bukan lagi sesuatu yang mewah karena akses terhadap “dunia lain” di 

luar sana menjadi sangat mudah, sehingga kebutuhan yang bisa dicapai di 

dalamnya juga sangat beragam. Salah satu perkembangan internet yang 

sangat dimaksimalkan potensinya bisa kita lihat dari segi bisnis, dan contoh 

kecilnya adalah jual-beli online seperti yang ada di www.tiaragalleria.com. 

Dalam waktu yang relatif singkat, perkembangan jual-beli online di 

Indonesia sudah sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai 

macam toko online di Indonesia seperti Tiara Galleria dan beberapa toko 

online lainnya yang sudah memiliki reputasi baik oleh pelanggan. Selain itu 

juga, dukungan pihak ketiga dan teknologi canggih di masa sekarang ini 

membuat transaksi online menjadi lebih aman. Dan reputasi baik yang 

dibangun oleh para pengusaha toko online menjadi salah satu jalan mengapa 

jual-beli online di Indonesia menjadi sangat populer. 

Toko online Tiara Galleria berdiri pada tanggal 1 April 2014 dan 

untuk offline pengambilang barang atau paket beralamat di Jalan Asparaga 

no. 13 RT 03 RW 04, Mulyoagung, Dau , Malang Jawa Timur. Pelanggan 

dari toko online tiara galleria ini lebih dominan wanita, dan jumlahnya sekitar 

500 orang pelanggan terhitung dari tahun 2014. Untuk pelanggan aktif yang 

selalu membeli lebih dari 2 kali transaksi ada 102 orang dilihat pada tabel 1.2 

  

http://www.tiaragalleria.com/
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Tabel 1.2 

Data Pelanggan Tiara Galleria 

No Nama Pelanggan No Nama Pelanggan No Nama Pelanggan 

10x transaksi/bulan 7x transaksi/bulan 5x transaksi/bulan 

1 Wulan Suci Ramadhanty 35 De Uni 69 Mbak Yetti 

2 Berlian Mauliedya  36 Ibu Lina 70 Tante Yuli 
3 Imas Mufidatul Laily 37 Tante Inga 71 Tiara 

4 Frinsa 38 Teh Ririn 72 Riena Dzaky 

5 Karina 39 Teh SIlvi 73 Viorabel 

6 Fifi Ocktafia 40 Teh Astri 74 Aisyah Ais 

7 Devi Mega 41 Yuli Yuliati 75 Sri Ayu 

8 Brilian Ayu 42 Ria Oktariani 76 Sittinasyafana 

9 Devi Mega 43 Anggie Novita 77 Bu Yayuk  

10 Ellak 44 Husnul 78 Mbak Diana 

9x transaksi/bulan 45 Rikka Affu Agustina 4x transaksi/bulan 

11 Alfiatin  46 Angri Permatasari 79 Ria Alfiatus Shohifah 

12 Selviara 47 Dina Adzajo 80 Zahrotulaini 

13 Vin Wole 48 
Nadya Dwi Lestari 
Fajrin 81 Dyah Novie 

14 Febrina Iriani 49 Mbak Ricka 82 Yulianti 

15 Elviana 6x transaksi/bulan 83 Anik Munandar 

16 Dini Yulianti 50 Neng Amy 84 Inna 

17 Ainun 51 Tante Rif 85 Linda 

18 Iklima 52 Teh Dina 86 Anie 

19 Lia Juliati 53 Teh Ima 87 Rossa Arimami 

20 Bunda Diah 54 Teh Ida 88 Ely Arimami 

8x transaksi/bulan 55 Uu Euis 3x transaksi/bulan 

21 Titik Suryani 56 Defi Maulida 89 Ivin N.F 

22 Amalia Angggi Febiola 57 Wulan Suci 90 Nora Rima Melati 

23 Ny. Ita Binti Dani S.H. 58 Firda 91 Benik Isdiana 

24 Sukma 59 Bu Jeni 92 Srikusrini 

25 Muhimatul Hikmah 60 Bu Pur 93 Puti 

26 Indria Indriani Ajr 61 Bu Tutik 94 Uniayu 

27 Falimatus Zahro 62 Husnul BLK 95 Riztya Mentari 

28 
Noviana Kumala 
Ekawati 63 Maria Mamin 96 Pambayun Iman 

29 Siska Romadhona 64 Mbak Elly 97 Sivia Anisa 

30 Arista  65 Mbak Eva 98 Nanik 

No Nama Pelanggan No Nama Pelanggan No Nama Pelanggan 

31 Ganik 66 Mbak Wiwik 99 Fitri 

32 Bi Ai 67 Mbak Yetti 100 Galuh 

33 Bi Hen - Hen 68 Tante Yuli 101 Nila 

34 Bi Neny 
  

102 Shelly 
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Toko Online harus bisa membuat seorang konsumen atau pelanggan 

dapat menaruh kepercayaan terhadap toko online. Cara yang dilakukan 

beragam seperti menawarkan sebuah produk yang bisa meyakinkan 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, membuat desain website 

yang menarik, dan mencantumkan sebuah testimonial yang dapat meyakinkan 

konsumen tentang produk yang di tawarkan toko online. 

Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari testimoni. Testimoni yang baik 

dapat menunjukkan tingkat pelayanan admin toko online terhadap para 

konsumennya. Apakah mereka (konsumen) dilayani dengan baik atau tidak. 

Tentu saja ini dapat terlihat dari percakapan atau ulasan dari para 

konsumennya. Testimoni yang baik menunjukkan seberapa layak toko online 

tersebut dijadikan sebagai relasi pembelian produk. Hal ini tentu berpengaruh 

pada kestabilan penjualan produk sebuah toko online.  

Tentu saja konsumen yang merasa nyaman dan dilayani dengan baik 

tidak akan sungkan membaginya dengan kerabat terdekat atau sekedar share 

ke media sosialnya sebagai bentuk terimakasih atau sekedar rasa ingin 

berbagi informasi yang baik. Testimoni dan ulasan adalah tolak ukur yang 

cukup akurat untuk menunjukan tingkat kepuasan konsumen dalam 

berbelanja. 

Dari testimoni yang baik-baik, maka pelanggan percaya terhadap toko 

online tersebut. Keberadaan testimoni dan ulasan sangat penting untuk 

sebagai daya tarik dan sugesti mendapatkan konsumen baru.Mengenai 
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kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam toko online untuk membeli ulang 

produk karena itu merupakan kendala yang sulit di kendalikan agar pelaku 

usaha dapat memanfaatkan potensi yang ada di toko online. Oleh karena itu, 

penjualan online saat ini yang berkembang di media sosial berorientasi 

kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan sebagai konsumennya, karena 

pelanggan yang puas dan percaya merupakan salah satu aset paling untuk 

kelangsungan hidup dan perkembangan toko online saat ini. 

Testomoni positif cenderung akan memberikan efek positif bagi 

konsumen yang akan melakukan belanja. Disamping itu, tersedianya 

informasi secara lengkap tentang produk yang di tawarkan merupakan faktor 

lain yang sangat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian (Jun 

and Chung, 2006).   

Karakteristik tersebut merupakan kunci bagi pemasar online dalam 

proses menciptakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya 

memberikan keuntungan bagi organisasi. Tingkat kepuasan dan kepercayaan 

konsumen yang tinggi atas transaksi yang di lakukan secara online cenderung 

akan meningkatkan komitmen konsumen mengingat kepuasan dan komitmen 

adalah dua faktor yang interaktif (Mukherje an Nath, 2007).  

Kualitas produk yang di tawarkan melalui toko online mungkin sangat 

berbeda dengan toko atau mall konvensional. Bila konsumen ingin membeli 

produk di toko atau mall, mereka bisa melihat dan mencobanya secara 

langsung. Namun apabila melalui toko online, konsumen hanya melihat foto 
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dan keterangan tentang informasi produk seperti bahan, warna, ukuran, harga 

dan tata cara melakukan transaksi ataupun pemesanannya.  

Menghadapi fenomena tersebut toko online Tiara Galleria yang 

bersangkutan tidak terlibat dalam kondisi perang harga, tetapi kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan adalah hal utama yang terus di bangun oleh toko 

online. Berdasarkan fenomena diatas maka penelitianyang di lakukan adalah 

mempertahankan pelanggan agar tetap melakukan pembelian online pada 

bisnis online. Maka peneliti ingin meneliti tentang pengaruh kepuasan 

terhadap niat pembelian ulang melalui kepercayaan  pelanggan (studi pada 

pelanggan wanita toko online tiara galleria).    

 

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kepercayaan 

pelanggan pada pelanggan wanita toko online tiara galleria? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang 

pada pelanggan wanita oko online tiara galleria? 

3. Apakah kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian 

ulang pada pelangganwanita toko online tiara galleria? 

4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang 

melalui kepercayaan pelanggan  pada pelanggan wanita toko online tiara 

galleria? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang di hadapi, maka batasan pada 

penelitian ini berfokus pada : 

1. Faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam menentukan Niat 

Pembelian Ulang pada toko online hanya sebatas pada Kepuasan dan 

Kepercayaan Pelanggan. 

2. Obyek penelitian ini di batasi oleh ruang lingkup wilayah, yaitu pada kota 

Malang. 

3. Pembahasan penelitian ini hanya sebatas pada Kepuasan, Kepercayaan dan 

Niat Pembelian Ulang. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan 

pelanggan pada pelanggan wanita toko online tiara galleria. 

b. Menguji pengaruh kepuasan terhadap niat pembelian ulang pada 

pelanggan wanita toko online tiara galleria. 

c. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap niat pembelian ulang pada 

pelanggan wanita toko online tiara galleria. 

d. Menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat pembelian 

ulang melalui kepercayaan pelanggan  pada pelanggan wanita toko 

online tiara galleria. 
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2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan akan mempunyai manfaat praktisi, 

yaitu:  

a. Sebagai bahan pertimbangan yang bergerak di bidang toko online,

dalam rangka  memperbesar kepuasan terhadap niat pembelian ulang

melalui kepercayaan pelanggan (studi pada konsumen wanita toko

online tiara galleria).

b. Penilitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman dan

tambahan ilmu mengenai kepuasan terhadap niat pembelian ulang

melalui kepercayaan pelanggan (studi pada konsumen wanita toko

online tiara galleria).




