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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Peneliti, Tahun, 

Penelitian, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. James J. Zboja 

(2006) 

 

Pengaruh 

kepercayaan dan 

kepuasan terhadap 

merek pada niat 

membeli ulang 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

Kepercayaan 

Pelanggan 

Metode yang dilakukan 

dipenelitiannya adalah 

metode kualitatif dan di 

lakukan pada pengguna 

komputer dan elektronik 

dimana kedua macam 

sampel yang berbeda 

tersebut di ambil melalui 

wawancara secara 

langsung. Sampel 

pengguna komputer 

berjumlah 262 responden 

sedangkan pengguna 

elektronik 174 responden. 

Hasilnya menunjukkan 

kepuasan dan kepercayaan  

terhadap merek berpengaruh 

positif pada niat pembelian 

ulang jika di mediasi oleh 

kepercayaan terhadap pengecer 

dan kepuasan terhadap 

pengecer. 

 

 

 

 

2. Ardianto (2013) 

 

Pengaruh kepuasan 

nasabah terhadap 

loyalitas nasabah 

dengandi 

mediasikepercayaan 

nasabah pada Bank 

BRI Syariah 

 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

Kepercayaan 

Pelanggan 

  

Penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan 

kuantitatif, dan 

pengumpulan data 

menggunakan kuisioner 

sebanyak 100 responden, 

dan anaalisis data yang di 

gunakan adalah regresi 

linier sederhana dan 

hierarcial regresion 

analysis. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kepuasan 

nasabah berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan nasabah. 

Hal ini mengidentifikasikan 

bahwa peningkatan kepuasan 

yang di rasakan oleh nasabah 

mengakibatkan meningkatnya 

kepercayaan, kepuasan nasabah 

berpengaruh positif pada 

loyalitas nasabah. 

3. Trisnawati (2012) 

 

Faktor kunci 

mengidentifikasi 

kecenderungan 

individu melakukan 

pembelian secara 

online 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

Kepercayaan 

Pelanggan 

 

Niat Beli Ulang 

Responden di ambil dari 

konsumen Fesh Shop yang 

berjumlah 136 responden. 

Analisis data menggunakan 

Structural Equation Model 

(SEM) untuk mengetahui 

Hubungan antar variabel. 

Hasil dari penelitian ini yaitu 

bahwa persepsi kemudahan, 

konfirmasi harapan, 

kepercayaan, persepsi 

kebermanfaatan, kepuasan, 

persepsi kegembiraan dan 

privasi memiliki pengaruh 

positif terhadap niatan 

pembelian kembali pada 

penjualan online. 

4. Madjid (2013) 

 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

Kepercayaan 

Pelanggan 

Kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan 

pelanggan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepercayaan dan loyalitas 

nasabah. Selain itu, 

kepercayaan nasabah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas 
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No 

Peneliti, Tahun, 

Penelitian, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

pelanggan dan juga 

kepercayaan pelanggan 

memediasi antara kepuasan 

pelanggan dengan loyalitas 

pelanggan. 

5. Puspita (2006) 

 

Pengaruh harga dan 

reputasi perusahaan 

terhadap persepsi 

kualitas bersama 

dengan kepuasan 

pelanggan 

pengaruhnya 

terhadap minat beli 

ulang   

Kepuasan 

Pelanggan 

Penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Hasil penelitian bahwa minat 

beli ulang dipengaruihi secara 

positif oleh persepsi kualitas 

dan kepuasan pelanggan. 

6. Aryani (2008) 

 

Kepuasan 

pelanggan akan 

mempengaruhi 

kepercayaan yang 

akan menimbulkan 

pembelian ulang, 

kepercayaan sangat 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

niat beli ulang 

Kepercayaan 

Pelanggaan  

 

Niat Beli Ulang 

Penelitian ini terdiri atas 4 

variabel yang diolah 

dengan menggunakan 

teknik SEM dengan total 

responden 175 orang 

pelanggan maskapai 

penerbangan Garuda 

Indonesia. 

Hasil penelitian di latar 

belakangi oleh upaya untuk 

mempertahankan pelanggan 

eksistensi Garuda Indonesia 

sebagai maskapai penerbangan 

yang berkualitas. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1.  Niat Pembelian Ulang 

Niat Pembelian Ulang adalah suatu kemungkinan untuk 

memanfaatkan kembali pembelian di toko online di masa yang akan 

datang. Niat pembelian ulang dioprasionalkan dengan menggunakan 

indikator (Wen, 2011 dan Prabowo 2014) :  

a. Berniat untuk membeli kembali di toko online  

b. Berbelanja online dengan sesering mungkin  

c. Merekomendasikan orang lain untuk berbelanja online. 
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Banyak dimensi yang mempengaruhi konsumen, dimensi tersebut 

dihubungkan dalam satu model bagaimana pelanggan mengambil 

keputusan. Perilaku konsumen merupakan suatu proses pelanggan untuk 

mengambil keputusan pembelian, juga untuk menggunakan dan 

membuang barang dan jasa yang di beli, juga termasuk faktor - faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. 

Dengan mengetahui perilaku yang di tunjukkan oleh konsumen maka 

akan membantu produsen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

Dalam pembelian suatu barang setiap konsumen mempunyai 

penilaian tersendiri bagi produk yang dibeli sebelumnya, mereka puas 

apa yang sudah di beli sebelumnya atau malah sebaliknya, penilaian ini 

akan menyebabkan suatu tindakan dan keputusan konsumen terhadap 

produk tersebut. Pelanggan yang telah terpuaskan dengan hasil 

pembelian sebelumnya akan menghasilkan dampak yang baik bagi 

perusahaan online di kemudian hari. 

Pelanggan yang berkomitmen memiliki keterikatan emosional 

terhadap merek atau perusahaan yang di tujuannya. Pada umumnya 

pelanggan mengekspresikan komitmen mereka dengan kepercayaan dan 

kesukaan terhadap merek tersebut serta kepercayaan terhadap 

perusahaannya. Konsumen yang berkomitmen tidak ingin mencari 

informasi tambahan pada saat membuat keputusan pembelian. Mereka 

juga tidak mudah untuk berpindah ke merek pesaing. Meskipun mereka 

membeli merek pesaing, tetapi setelah penawaran promosi berakhir, 
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seperti diskon, mereka akan kembali ke merek semula. Perpindahan 

sementara tersebut hanya bersifat memanfaatkan keuntungan yang di 

tawarkan oleh merek lain. Minat beli ulang merupakan bagian dari 

perilaku pembelian dimana didalam konteks minat beli ulang tersebut 

terdapat konsep loyalitas (Souderlund dan Vilgon, 1999). 

Perefleksian mental bagi konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian suatu produk dengan merek tertentu. Jadi pada dasarnya 

seseorang jika berkeinginan untuk membeli biasanya di pengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti dorongan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Niat beli didefinisikan sebagai kemungkinan seorang konsumen 

untuk berminat membeli suatu produk tertentu yang dilihatnya. Menurut 

Dodds, Monroe, dan Grewal (1991), jika seseorang menginginkan 

produk dan merasa tertarik untuk memilik produk tersebut maka mereka 

berusaha untuk membeli produk tersebut, selain itu faktor yang lainnya 

adalah rekomendasi dari pihak lain sangatlah penting karena dapat 

mempengaruhi seseorang untuk terjadinya proses pembelian. Minat 

membeli merupakan salah satu dorongan konsumen untuk melakukan 

pembelian atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 

pembelian ulang. 

Niat beli yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku di pengaruhi oleh sikap maupun variabel lainya. Beberapa hal 

yang perlu di perhatikan pada variabel ini adalah (Dodds, Monroe, dan 

Grewal (1991) :  
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1) Niat di anggap sebagai penangkap atau perantara faktor-faktor 

motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku  

2) Niat menujukkan seberapa kuat seseorang berani mencoba  

3) Niat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang di 

rencanakan seseorang untuk dilakukan  

4) Niat adalah paling dekat berhubungan dengan perilaku selanjutnya. 

Selain itu, pelanggan yang memiliki komitmen pada umumnya 

lebih mudah menerima pelunasan lini produk baru yang di tawarkan oleh 

perusahaan tersebut. Kesesuaian antara performa dari produk atau jasa 

yang di tawarkan akan memberikan kapuasan bagi konsumen dan 

menghasilkan minat konsumen untuk menggunakannya kembali di waktu 

yang akan datang. Konsumen yang merasa puas dan menjadi pelanggan 

yang berkomitmen juga dapat menjadi sumber rekomendasi positif bagi 

konsumen lainnya terhadap merek tersebut (Prabowo, 2014).  

Sehingga pelanggan yang berkomitmen sangat berperan dalam 

pengembangan suatu merek. Proses evaluasi konsumen sangat 

menentukan tingkat motivasi pembelian ulang terhadap suatu merek. 

Motivasi tersebut akan menimbulkan keinginan niat pembelian ulang 

untuk memenuhi setiap kebutuhannya atau meningkatkan jumlah 

pembeliannya, dan menghasilkan komitmen untuk menggunakan kembali 

merek tersebut dimana keinginan itu berkaitan dengan psikologi 

konsumen (Prabowo, 2014).  

Oleh karena itu, variabel niat beli ulang dapat di bentuk dari tiga 

indikator, berniat untuk berbelanja kembali di Toko Onlineberbelanja 
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online sesering mungkin, merekomendasikan Toko Online pada orang 

lain (Wen, 2011 dan Casalo, 2011). 

Banyak faktor yang mempengaruhi niat pembelian ulang ini 

diantaranya adalah kepercayaan, kepuasan, pelayanan, perceived velue, 

lingkungan, keinginan, persepsi, preverensi dan perilaku belanja 

pelanggan (Marpaung, 2011) tapi di sini saya akan mengambil 2 faktor 

saja yaitu kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan untuk menjadi 

variabel yang saya teliti. 

2. Kepuasan Pelanggan  

Inti kepuasan merupakan suatu tingkat perasaan yang di peroleh 

setelah menikmati sesuatu. Kepuasan pelanggan di definisikan sebagai 

semua sikap berkenaan dengan barang atau jasa setelah di terima dan 

dipakai, dengan kata lain bahwa kepuasan (satisfaction) adalah pilihan 

setelah evaluasi penilaian dari sebuah transaksi yang spesifik (Kotler, 

2006), dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa kepuasan 

pelanggan di tentukan oleh penilaian pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan yang di berikan.  

Kepuasan pelanggan akan di pengaruhi oleh harapan, persepsi 

kinerja, dan penilaian atas kinerja prodik atau jasa yang di konsumsi. 

Terdapat korelasi positif yang kuat antara persepsi kinerja terhadap 

kepuasan pelanggan. (Fornell, dan lehman, 1992) menyatakana bahwa 

kepuasan merupakan tingkat seseorang setelah membandingkan kinerja 

atau hasil yang di rasakannya dengan harapan kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah merupakan respon pelanggan terhadap 
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evaluasi ketidaksesuaian yang di rasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk setelah pemakaiannya (Tse dan Wilton, 1988). 

Mengenai kepuasan konsumen yang menujukkan adanya pengaruh 

positif antara pengalaman pembelian sebelumnya terhadap tingkat 

kepuasan. Dengan adanya pengalaman terhadap pembelian sebelumnya 

kemungkinan hanya sedikit ketidaksesuaian antara harapan dan kinerja 

serta kemungkinan kecil terhadap ketidakpuasan. Berdasarkan pengalaman 

yang di perolehnya, pelanggan memiliki kecenderungan untuk 

membangun nilai-nilai ekspetasi tertentu. Nilai ekspetasi tersebut akan 

memberikan dampak bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan 

terhadap kompetitor dari produk yang pernah di rasakannya. Secara 

langsung penilaian tersebut akan mempengaruhi pandangan dan penilaian 

pelanggan terhadap perusahaan kompetitor. 

Bedasarkan hal-hal tersebut maka variabel kepuasan pelanggan 

dapat dibentuk dari empat indikator menurut Hong et al. 2006 dan 

Supranto 2001, yaitu :  

1) Puas dengan pengalaman belanja secara keseluruhan diToko Online. 

2) Senang dengan pengalaman belanja secara keseluruhan di Toko 

Online. 

3) Layanan di Toko Online sudah sesuai dengan harapan. 

4) Membuat keputusan yang tepat untuk berbelanja melalui website. 

Dan faktor utama yang mempengarui kepuasan pelanggan ada 

beberapa faktoryaitu Kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, 

harga, biaya. 5 faktor tersebut sangat penting untuk meningkatkan 
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kepuasan pelanggan karena pelanggan akan merasa puas jika produk yang 

di terima itu berkualitas dan tentunya untuk perusahaan jasa contohnya 

kualitas layanan juga harus di perhatikan. 

3. Kepercayaan Pelanggan  

Pengetahuan seorang pelanggan pada pemasaran biasanya  

pengetahuan tentang produk yang diperoleh dari interaksi yang dilakukan 

pelanggan lainnya yang sudah melakukan keputusan pembelian. Para 

pelanggan menanamkan kepercayaan pada kemampuan, kejujuran, dan 

kebaikan hati pelanggan lainnya dalam menyampaikan informasi 

mengenai suatu produk.  

Konsep dari kepercayaan pelanggan biasanya dipercayakan pada 

suatu kelompok atau konsumen pada teman dalam keandalan dan 

integritas. Dan kepercayaan pelanggan berfungsi sebagai kunci sukses 

suatu perusahaan untuk memelihara hubungan dengan konsumen, 

menahan dari berbagai alternatif pilihan sehingga konsumen tetap bertahan 

pada perusahaan, membuat konsumenuntuk lebih berhati-hati dalam 

melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya resiko yang tinggi jika 

melakukan perpindahan. 

Dunn (2004:66) menyatakan bahwa “Trust is an intangible 

characteristic that allows customers to buy goods or service with the 

confidence that what is promised will be delivered”, artinya kepercayaan 

merupakan karakteristik yang tidak nampak, yang mengizinkan pelanggan 

untuk membeli produk dan jasa dengan keyakinan bahwa apa yang 

dijanjikan akan ditepati. Kepercayaan adalah komponen kognitif dari 
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sikap. Komponen kognitif mengacu kepada kepercayaan yang dimiliki 

seseorang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikirannya mengenai 

sebuah objek atau permasalahan.  

Komponen kognitif dari kepercayaan pada pembelian melalui 

strategi pemasaranterdiri dari: 

1) Competence (Kompetensi) dihubungkan dengan persepsi konsumen 

terhadap pengetahuan dan keahlian pihak lainnya untuk melengkapi 

kebutuhan mereka.  

2) Honesty (Kejujuran) sebagai keyakinan bahwa sekelompok orang 

yang menjadi pihak akan menjaga ucapan mereka dalam memenuhi 

janji mereka dan tulus. Elemen kepercayaan merupakan komponen 

yang sangat dibutuhkan untuk kebaikan, perkembangan dan hubungan 

(relationship) antara perusahaan dan pelanggan.  

3) Benevolence (Kebajikan) sebagai cerminan atau refleksi dari 

keyakinan bahwa sekelompok orang tertarik untuk menjadi seseorang 

yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain.Khususnya, kebajikan 

berkenaan dengan keinginan seseorang lainnya untuk berusaha 

menemukan tujuan yang sama.  

Kepercayaan pelanggan merupakan faktor penting bagi perusahaan 

untuk mempertahankan pelanggan yang merupakan keyakinan satu pihak 

mengenai maksud dan perilaku dan pihak lainnya. Dengan demikian 

kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa 

penyedia jasa dapat di percaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya. 
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Pengalaman dengan pelanggan yang akan menciptakan kepercayaan. 

Oleh karena itu untuk mendapatkan sebuah hubungan saling percaya dan 

mendapatkan sebuah reputasi keterpercayaan di perlukan sebuah strategi yang 

di sengaja untuk bersabar dengan pandangan hasil yang akan di peroleh di masa 

akan mendatang, dengan kepercayaan pelanggan yang akan membuat 

pelanggan itu percaya akan memunculkan keinginan untuk terus menjalin 

hubungan kemitraan (niat pembelian ulang).  

Keinginan tersebut akan muncul apabaila konsumen telah percaya 

pada perusahaan karena telah timbul hubungan positif secara langsung 

antara kepercayaan pelanggan dengan minat pembelian ulang. Bedasarkan 

hal-hal tersebut maka variabel kepercayaan pelanggan dapat dibentuk dari 

lima indikator (Gefen et al. 2003), yaitu:  

1) Percaya Website dapat melindungi privasi pelanggan. 

2) Penjual Online ini mampu menjalankan Toko Online dengan baik. 

3) Percaya bahwa pemilik Toko Online terpercaya. 

4) Percaya bahwa pemilik Toko Online konsisten dalam  pelayanan. 

5) Berdasarkan pengalaman, tidak akan berfikir akan terjadi kesalahan 

saat melakukan transaksi di Toko Online. 

Kepercayaan pelanggan ibarat oksigen bagi paru paru perusahaan 

Online, akan percuma jika perusahaan punyainfrastruktur terbaik tapi mereka 

tidak punya pelanggan dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pelanggan untuk menaruh kepercayaanyaitu membuka hubungan dengan 

kebohongan, melebih - lebihkan produk, menjelaskan produk dengan fakta, 

terlalu mencari keuntungan yang berfokus pada Clossing. 
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C. Kerangka Pikir

H1 H4 H3 

 H2 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir 

Sumber : Zboja dan Clay M. Voorchees (2006) 

Gambar di atas menjelaskan 3 variabel yang menjadi amatan studi 

yaitu Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan, Niat Pembelian 

Ulang. Kepuasan pelanggan dan Kepercayaan pelanggan sebagai 

variabel independen. Niat pembelian ulang sebagai dependen.  

Yang di maksud dengan Kepuasan pelanggan dan Kepercayaan 

pelanggan disini adalah konsumen merasakan kepuasan dan kepercayaan 

terhadap produk yang di tawarkan dan di jual oleh perusahaan Online . 

Produk di sini di artikan tidak hanya tertuju pada satu produk saja tetapi 

seluruh produk yang di jual dan di tawarkan perusahaan di media Toko 

Online. Dan maksud dari niat pembelian ulang disini yaitu konsumen 

melakukan pembelian secara berulang-ulang kepada produk Toko Online 

setelah konsumen mendapatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap 

perushaan Toko Online. 

Niat Pembelian 

Ulang (Y) 

Kepercayaan 

Pelanggan(Z) 

Kepuasan 

Pelanggan (X) 
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D. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti dan 

digunakan untuk menerangkan suatu fakta. Pengembangan hipotesis dari 

penelitian ini, di jelaskan seperti berikut ini : 

Penelitian di lakukan oleh Madjid (2013) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepercayaan dan loyalitas nasabah. Selain itu, kepercayaan nasabah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan juga 

kepecayaan pelanggan memediasi antara kepuasan pelanggan dengan 

loyalitas pelanggan. Yang membuktikan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan. 

H1: Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

pelanggan. 

Kepuasan pelanggan serta keseluruhan dengan pelayanan merupakan 

suatu fungsi dari kualitas pelayanan seluruhnya dan keseluruhan kepuasan 

pelayanan di pengaruhi secara terpisah baik oleh kualitas pelayanan juga oleh 

kepuasan hidup. Dengan kepuasan pelanggan atas pelayanan secara 

keseluruhan, yang merupakan fungsi dari kualitas pelayanan akan membuat 

pelanggan benar - benar merasa puas dan pelanggan yang puas akan 

memunculkan keinginan untuk terus menjalin hubungan kemitraan (niat 

untuk membeli ulang). Keinginan tersebut akan muncul apabila terjadi 

persamaan persepsi antara pelanggan dengan pihak manajemen tentang 

berbagi faktor yang mempengaruhi kepuasan. 
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Komitmen untuk bertahan secara mendalam dengan melakukan 

pembelian ulang atau berlangganan kembali dengan produk atau jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk membayar perubahan 

perilaku. Pelanggan yang sudah puas akan melakukan pembelian ulang 

(Marpaung, 2011). 

Terdapat hubungan positif secara langsung antara kepuasan pelanggan 

dengan niat beli ulang yang di dukung oleh hasil-hasil penelitian terhadap 

berbagai kategori produk dan jasa. Dengan adanya kepuasan dari pelanggan, 

maka pelanggan akan memiliki minat untuk menggunakan kembali jasa dari 

provideryang sama. Hasilpenelitian tersebut mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan secara keseluruhan pada layanan jasa berasosiasi kuat terhadap 

perilaku konsumen untuk menggunakan kembali produk yang sudah di 

pakainya. 

Penelitian yang di lakukan oleh Puspita (2006), meneliti tentang 

pengaruh harga dan reputasi perusahaan terhadap persepsi kualitas bersama 

dengan kepuasan pelanggan pengaruhnya terhadap niat beli ulang, di 

dapatkan hasil bahwa minat beli ulang dipengaruhi secara positif oleh 

persepsi kualitas dan kepuasan pelanggan.  

H2: Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang 

di Toko Online.  

Dalam transaksi toko online kepercayaan menjadi hal yang sangat 

penting, karena maraknya penipuan di internet yang mengatasnamakan toko 

online. Dapat di artikan bahwa di sini variabel kepercayaan dapat di jadikan 
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salah satu variabel independen, karena berperan besar dalam kaitannya 

dengan toko online, untuk di uji kembali. Untuk mempertahankan hubungan 

jangka panjang dengan para pembelinya pihak penjual Online perlu 

mempunyai pelanggan yang loyal untuk melakukan pembelian secara terus 

menerus dengan produk yang sama. Faktor kepercayaan menjadi hal yang 

sangat penting dalam transaksi toko online, konsep kepercayaan ini berarti 

bahwa pembeli percaya terhadap keandalan pihak penjual toko online yang 

dapat menjamin keamanan bertransaksi toko online.  Keamanan berarti 

bahwa transaksi toko online dapat di percaya. Percaya terhadap keandalan 

pihak toko online dapat menjamin keamanan bertransaksi Online. 

Kepercayaan pembeli terhadap toko online terletak pada popularitas toko 

online tersebut, semakin terkenal toko online tersebut maka semakin percaya 

konsumen terhadap toko online tersebut. Selanjutnya kepercayaan pembeli 

terhadap penjual toko online juga terkait dengan keandalan toko online dalam 

menjamin keamanan bertransaksi, meyakinkan transaksi akan di proses 

setelah pembayaran dilakukan oleh pihak pembeli. Agar konsumen percaya 

dan akan melakukan pembelian secara berulang kepada toko online tersebut. 

Konsep kepercayaan pelanggan di sini  pembeli percaya terhadap 

keandalan pihak toko online  yang dapat menjamin keamanan bertransaksi 

dalam pembelian toko online sehingga tingkat kepercayaan pelanggan 

bertambah ketika akan pembelian ulang. Menurut hasil penelitian yang di 

lakukan oleh Rizka (2012) yang meneliti tentang kepercayaan pelanggan dan 

kualitas pelayanan terhadap sikap pelanggan dan impliksinya terhadap 

keputusan pembelian ulang, dan di dapatkan hasil bahwa kepercayaan 
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pelanggan berpengaruh positif terhadap sikap pelanggan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian ulang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2012), meneliti  beberapa 

variabel yang dapat meningkatkan minat beli ulang konsumen sebagai cara 

mempertahankan pelanggan dan sampel menggunakan pelanggan CV. Mukti 

Manunggal. Alat analisa data yang digunakan menggunakan regresi . Hasil 

analisa data menunjukkan bahwa model penelitian mempunyai kesesuaian 

yang baik dan semua hipotesis penelitian terbukti bahwa kepercayaan 

pelanggan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap sikap 

pelanggan dan akan sikap akan berpengaruh terhadap keputusan beli ulang. 

Penelitian yang besangkutan dengan pembelian ulang  di teliti oleh 

Aryani (2008), yang di latarbelakangi oleh upaya untuk mempertahankan 

pelanggan eksistansi Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan yang 

berkualitas, ditemukan bahwa kepuasan pelanggan akan mempengaruhi 

kepercayaan yang akan menimbulkan pembelian ulang, kepercayaan sangat 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang. Penelitian ini terdiri atas 4 

variabel yang di olah dengan menggunakan teknik SEM dengan total 

responden sebesar 175 orang pelanggan maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia. 

Penelitian juga di lakukan oleh  Bowo (2003) meneliti tentang analisis 

pengaruh kepercayaan untuk mencapai hubungan jangka panjang (pembelian 

berulang ulang) dan dapat di hasilkan bahwa semakin besar kepercayaan 

pelanggan maka akan semakin besar keinginan pembeli untuk menjalin 

hubungan jangka panjang (pembelian berulang ulang). Dan Prabowo (2014) 
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meneliti tentang kepercayaan dalam E-Commerce terhadap keputusan 

pembelian dan dampaknya terhadap Repurchase, dan hasilnya menunjukkan 

bahwa variabel kepercayaan pelanggan berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel pembelian ulang. Karena kepercayaan pelanggan 

merupakan dasar yang di perlukan perusahaan untuk mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada.  

H3: Kepercayaan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian 

ulang di toko online. 

Penelitian yang juga bersangkutan dengan pembelian ulang pada toko 

online ini juga di teliti oleh Trisnawati (2012). Tujuan dari penelitianya yaitu 

untuk menganalisis faktor kunci mengidentifikasi kecenderungan individu 

melakukan pembelian secara online. Responden di ambil dari konsumen Fesh 

Shop yang berjumlah 136 responden. Analisis data menggunakan Structural 

Equation Model (SEM) untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil dari 

penelitian ini yaitu bahwa persepsi kemudahan, konfirmasi harapan, 

kepercayaan, persepsi kebermanfaatan, kepuasan, persepsi kegembiraan dan 

privasi memiliki pengaruh positif terhadap niatan pembelian kembali pada 

penjualan online. 

Kepuasan secara umum mendefinisikan bagaimana konsumen merasa 

senang atau kecewa dan seseorang yang telah muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang di pikirkan terhadap 

kinerja hasil yang di harapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan , 

konsumen tidak akan puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen akan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang. 
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Konsumen yang puas cenderung akan percaya terhadap perusahaan dan akan 

memberikan referensi yang baik terhadap produk dan jasa kepada orang lain.  

Kepuasan pelanggan merupakan variabel yang membentuk kepercayaan 

pelanggan dan memberikan penilaian produk atau jasa yang diberikan pada 

konsumen untuk pemenuhan kebutuhan yang memuaskan (Geysken, 1999). 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin kepuasan pelanggan yang di rasakan, 

maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan 

(Ardianto, 2013). Penelitian yang di lakukan Casalo (2011) yang meneliti 

tentang kepercayaan di layanan online, hasil bahwa kepuasan pelanggan 

secara langsung berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan pelanggan 

online. Artinya, kepercayaan pada perusahaan atau produk akan lebih besar 

jika tingkat kepuasan pelanggan besar juga. 

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Ardiyanto (2013), yang 

meneliti tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang di 

mediasi oleh kepercayaan pelanggan dan di dapat hasil bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin puas yang di rasakan 

pelanggan maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan. 

Kepuasan tidak akan pernah berhenti pada satu titik, bergerak dinamis 

mengikuti tingkat kualitas produk dan layanannya dengan harapan-harapan 

yang berkembang di benak konsumen. Harapan pembeli dipengaruhi oleh 

pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasehat teman dan kolega, serta 

janji dan informasi pemasar dan pesaingnya. Crosby and Stephens (1987) 

mengemukakan konseptual dari kepuasan konsumen terhadap jasa terdiri atas 
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tiga hal penting, termasuk kepuasan terhadap : (1) contact person; (2) the 

core service, and (3) the organization.  

Kotler (2000); Zeitham, Berry, dan Parasuraman (1990) menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah ia 

membandingkan antara kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Penelitian Parasuraman, et.al.(1993) dan Coyne (1989) 

mengemukakan ada dua level harapan konsumen terhadap kualitas layanan : 

level layanan yang diinginkan  dan level layanan memadai.  

Desired service merupakan level harapan yang diharapkan konsumen 

untuk diterima. Harapan yang dimaksud adalah gabungan dari apa yang 

diyakini konsumen dapat dan harus disampaikan, sedangkan adequate service 

adalah level layanan yang akan diterima oleh konsumen. Level layanan ini 

merupakan layanan minimum yang dapat diberikan suatu perusahaan dan 

masih diharapkan memenuhi kebutuhan dasar konsumen. Kedua level 

tersebut akan menjadi batas yang disebut zone toleransi. 

Zone toleransi ini dapat mengembangkan dan mengecil tergantung pada 

tinggi rendahnya level layanan yang diinginkan dan level layanan yang 

memadai. Perubahan pada Zone toleransi  konsumen indivudual lebih banyak 

dipengaruhi oleh perusahaan pada adequate service dibandingkan dengan 

desire service yang bergerak lebih bertahap. Hal ini disebabkan akumulasi 

dari pengalaman.Dengan adanya dua level harapan terhadap layanan 

kemungkinan akan menyebabkan terjadinya niat perilaku yang berbeda jika 

kualitas layanan berada di atas, di bawah atau dalam zone toleransi.  
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Dengan demikian kualitas layanan secara positif  berhubungan dengan 

menyenangkan dan negatif terhadapkualitas yang tidak menyenangkan. Hal 

ini tergantung dari persepsi konsumen tentang kualitas layanan yang berbeda 

pada pelayanan yang memadai dan layanan keinginan. Disamping itu 

pengalaman memperoleh masalah dalam hal layanan akan mempengaruhi 

persepsi keseluruhan konsumen terhadap kualitas layanan, yang selanjutnya 

akan berpengaruh terhadap pada niat perilaku yang ditunjukkan oleh 

konsumen. 

H4 : Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap Repurchase Intention (niat 

pembelian ulang) melalui kepercayaan pelanggan. 




