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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka

1) Niat Pembelian Ulang

Niat pembelian kembali secara online adalah situasi ketika seorang pelanggan 

bersedia dan berniat untuk terlibat dalam transaksi di masa mendatang (Pavlou, 

2003). Sedangkan menurut Megantara (2016), niat pembelian kembali adalah niat 

seorang pelanggan untuk membeli produk yang sudah pernah di beli di masa lalunya.  

Niat beli ulang adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak 

terhadap produk (Kotler, 2013). Menurut Kotler (2005) dalam proses pembelian, niat 

beli atau niat pembelian ulang  ini berkaitan erat dengan motif yang dimilikinya untuk 

memakai ataupun membeli produk tertentu. Motif pembelian ini berbeda-beda untuk 

setiap pelanggan. Pelanggan akan memilih produk yang mengandung atribut-atribut 

yang diyakininya relevan dengan yang dibutuhkannya.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa niat pembelian ulang(niat 

pembelian ulang) adalah suatu kegiatan seorang pelanggan saat melakukan pembelian 

pertama kali dan mempunyai sikap positif, sehingga akan mengalami pembelian 

secara berulang pada masa mendatang. 

Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor dalam niat pembelian ulang menurut 

Nurhayati (2016) yaitu:  
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1. Kepuasan konsumen: konsumen puas terhadap pelayanan yang diberikan 

akan menyebabkan perusahaan bertambah citranya, mengurangi biaya untuk 

mendapatkan pelanggan, mengurangi failure cost, meningkatkan 

keuntungan dan mengurangi pembelian coba-coba, sehingga hal tersebut 

akan meningkatkan niat pembelian ulang. 

2. Preferensi merek: merupakan penyusun astribut deferensiasi mempunyai 

pengaruh terhadap persepsi konsumen, maka merk dapat mempengaruhi 

persepsi pembelian konsumen 

3. Pengalaman pelanggan: pengalaman yang positif terhadap suatu produk 

akan menyebabkan minat beli ulang menjadi tinggi 

4. Harga: merupakan atribut yang mudah digunakan dalam membuat 

perbandingan sehingga dengan lebih mudah akan memberi pengaruh yang 

sensitive terhadap minat beli ulang 

 Menurut Keller (2012) ia menyimpulkan bahwa niat pembelian ulang di ukur 

melalui indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Niat transaksional: Niat seseorang yang selalu berkeinginan untuk 

membeli ulang produk yang pernah ia konsumsi. 

2. Niat referensial:  Niat yang menggambarkan seseorang yang cenderung 

untuk merekomendasikan produk yang telah ia beli kepada orang lain. 

3. Niat preferensial: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu memiliki pilihan utama pada produk yang telah dikonsumsinya. 
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4. Niat eksploratif: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang akan 

mencari informasi-infromasi dari suatu produk yang ia minati untuk 

mendukung kepercayaan produk dari produk yang sudah ia langganinya. 

 

2) Kualitas Website  

Menurut Habibi et al (2014), website quality adalah ukuran keunggulan 

website, berdasarkan evaluasi pengguna pada fitur dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Desain sebuah website merupakan salah satu kunci sukses perusahaan 

yang ingin mengimplementasikan konsep e-business (Indrajit, 2002).  Disebutkan 

pula bahwa kualitas website berhubungan dengan kriteria seperti ketepatan waktu, 

kemudahan navigasi, kemudahan akses dan penyajian informasi. Website Quality 

didefinisikan sebagai evaluasi yang diberikan kepada pengguna, Seberapa fungsinya 

suatu fitur website tersebut dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mencerminkan 

keunggulan keseluruhan dari website tersebut. (Chang & Chen, 2008) 

Menurut Sumarwan(2014), Website Quality atau kualitas websitedisusun 

berdasarkan penelitian pada tiga area, yaitu: kualitas informasi dari penelitian sistem 

informasi, interaksi dan kualitas layanan dari penelitian sistem informasi, e-

commerce, serta pemasaran, dan kegunaan (usability) dari human-computer 

interaction. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas website adalah 

suatu ukuran dari website tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 

Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang 

situs website yang berkualitas (Kotler, 2006): 
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a. Contex (konteks) : Tata letak dan rancanngan. 

b. Content (isi): Teks, gambar, suara, dan video yang ada dalam situs tersebut. 

c. Community (masyarkat): bagaimana situs memungkinkan komunikasi dari 

penggunaa ke pengguna. 

d. Coztomization (sesuai pesanan): kemampuan situs untuk menjalin dirinya dengan 

pengguna-pengguna yang berbeda atau memungkinakn pengguna 

mempersonalisasikan situs. 

e. Communication (komunikasi): bagaimana situs memungkinkan komunikasi situs 

dengan pengguna, pengguna dengan situs, atau komunikasi dua arah. 

f. Connection (sambungan): sejauh mana situs tersebut disambungkan dengan situs 

lain. 

g. Commerce (perdagangan): kemampuan situs untuk melakukan transaksi 

komersial. 

 

Barnes dan Vidgen (2003), 3 dimensi yang digunakan sebagai alat pengukuran 

kualitas website yaitu: 

1. Kegunaan merupakan bagaimana seorang pengguna memandang situs website 

mudah dalam berinteraksi dan  menavigasi sebuah website. 

2. Kualitas informasimerupakan hal – hal seperti informasi yang akurat, 

informasi yang bisa di percaya, informasi yang up to date atau terbaru, 

informasi yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah 

dimengerti, informasi yang sangat detail dan mendalam, dan informasi yang 

disajikan dalam format desain yang sesuai. 
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3. Kualitas desain website merupakan kemampuan web dalam memberikan 

tampilan atau interface yang dengan ekstetika dan fungsi yang maksimal. 

Mulai dari segi penataan informasi, tampilan menu – menu, kejelasan 

informasi, pemilihan warna web serta kejelasan tentang font pada website itu 

sendiri. 

Menurut Juanda dan Sari (2014)  terdapat beberapa indikator dalam kualitas 

website antara lain: 

1. Usability adalah hubungan antara manusia dan komputer mengenai website 

yang terkait. Seperti halnya website mudah dipelajari dan dioperasikan, 

interaksi jelas dan dapat dimengerti, tampilan menarik, desain sesuai, daya 

saing, pengalaman positif 

2. Informationadalah sebuah sistem informasi secara umum yang diberikan oleh 

website tersebut. Seperti informasi yang akurat, informasi aktual, informasi 

dengan tingkat detail yang tepat 

3. Service interactionadalahhubungan anatara interaksi layananan yang 

diberikan oleh website dan dapat dirasakan oleh. Seperti halnya reputasi baik, 

keamanan dalam bertransaksi, keamanan informasi pribadi, ruang 

personalisasi, rasa komunitas, kemudahan berkomunikasi dengan perusahaan, 

pelaksanaan layanan sesuai janji. 

 

3) Kepercayaan Pelanggan 

Kepercayaan pelanggan kepada perusahaan adalah keyakinan bahwa setiap saat 

melakukan transaksi bisnis dengan mereka, pimpinan dan karyawan perusahaan 
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tersebut bertindak adil, kompeten, etis, dan dapat dipercaya. Kepercayaan pelanggan 

kepada perusahaan tumbuh karena pengalaman baik mereka melakukan transaski 

bisnis berulang kali (Sutojo, 2003). Menurut Sunarto (2009) Kepercayaan pelanggan 

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan dan semua kesimpulan yang 

dibuat pelanggan tentang objek, atribut, dan manfaatnya. 

Sedangkan menurut Kustini (2011), Kepercayaan adalah kesediaan pelanggan 

untuk mempercayai suatu merek dengan segala risikonya karena adanya harapan di 

benak pelanggan bahwa merek tersebut akan memberikan hasil yang positif kepada 

pelanggan sehingga akan menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek. Dari definisi 

di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pelanggan adalah suatu tindakan 

pelanggan untuk mempercayai suatu merk tertentu dengan segala res 

Menurut Kamilullah dkk (2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan pelanggan terhadap e-commerce, yaitu faktor kualitas antarmuka, 

kualitas informasi yang disediakan, persepsi pelanggan terhadap keamanan, dan 

persepsi pelanggan terhadap data pribadi yang diberikan kepada e-commerce. 

Sedangkan menurut Wahyuningsih (2005),  faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan adalah: Pengalaman (experienced), 

Kualitas Kerja, Kecerdasan, Nilai, Ketergantungan dan Komunikasi. 

McKnight et.al (2002), menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan konsumen, 

yaitu: 

a. Trusting Belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap 

orang lain dalam suatu situasi. Trusting belief adalah persepsi pihak yang percaya  
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terhadap pihak yang dipercaya yang mana perusahaan memiliki karakteristik 

yang akan menguntungkan pelanggan.  

b. Trusting Intention 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. Trusting intention didasarkan pada 

kepercayaan kognitif seseorang kepada orang lain.  

Dari penjelasan diatas menurut McKnight et.al (2002) dapat dipecah menjadi 

sebuah indikator yang dikemukakan oleh Ramadania (2003), adapun indikator 

Kepercayaan pelanggan adalah:  

1. Trusting belief :yakin saat bertransaksi dan mudah saat bertransaksi 

2. Trusting intention: Reputasi perusahaan baik, dan memberikan manfaat baik 

yang ada pada produk. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan acuan dalam penelitian ini dijelakan pada 

tabel 2.1 sebagai berikut ini: 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian 

1 Siagian dan 

Cahyono  

(2014) 

Analisis 

website 

quality, trust 

dan loyality 

pelanggan 

online shop 

Partial Least 

Square 

(PLS) 

1. Variabel bebas: 

website quality 

2. Variabel 

moderat: Trust 

3. Variabel 

Terikat: Loyality 

1. Website quality 

berpengaruh 

terhadap Trust 

2. Trust 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen 
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No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian 

3. Kualitas situs 

website yang baik 

akan 

meningkatkan 

kepercayaan dan 

menghasilkan 

loyalitas. 

2. Baiin (2016) Pengaruh 

Kualitas 

Website 

Pada 

Perceived 

Trust Dan 

Niat Beli 

Ulang: 

Pengujian 

Efek 

Moderasi 

Variable 

Website 

Brand Dan 

Persepsi 

Nilai 

Regresi 

varabel 

moderator 

1. Variabel bebas: 

Kualitas 

website 

2. Variabel bebas: 

perceived trust 

3. Variabel 

terikat: niat beli 

ulang 

4. Variabel 

moderasi: 

website brand 

dan persepsi 

nilai 

1. Kualitas website 

berpengaruh 

terhadap 

perceived trust 

2. Website brand 

terbukti 

memoderasi 

hubungan antara 

kualitas website 

dan perceived 

trust 

3. Perceive trust 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap niat 

pembelian ulang 

4. Persepsi nilai 

memoderasi 

hubungan antara 

perceived trust 

dan niat beli 

3. Adinata 

(2015) 

Pengaruh 

pengalaman, 

kualitas 

website, dan 

kepercayaan 

terhadap niat 

pembelian 

ulang secara 

online di 

situs OLX 

Indonesia 

SEM 

(Structural 

Equation 

Model) 

1. Variabel bebas: 

pengalaman 

dan kualitas 

website 

2. Variabel 

mediasi: 

kepercayaan 

3. Variabel 

terikat: niat 

pembelian 

ulang 

1. Pengalaman 

berpengaruh 

terhadap 

kepercayaan 

pelanggan 

2. Kualitas website 

berpengaruh 

terhadap 

kepercayaan 

konsumen di situs 

OLX Indonesia 

3. Kepercayaan 

berpengaruh 
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No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian 

terhadap niat 

pembelian ulang 

4. Kepercayaan 

memediasi 

hubungan antara 

pengalaman, 

kualitas website 

dan niat 

pembelian ulang. 

4. Razak et al. 

(2016) 

The effect of 

website 

quality on 

repurchase 

intention in 

travel 

agency’s 

website in 

Malaysia. 

SEM 

(Structural 

Equation 

Model) 

1. Variabel bebas: 

kualitas website 

2. Variabel 

terikat: niat 

pembelian 

ulang 

1. System kualitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

niat pembelian 

ulang 

2. Kualitas informasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

niat pembelian 

ulang. 

3. Kualitas servis 

berpengaruh 

positif terhadap 

niat pembelian 

ulang 

4. Kualitas 

keamanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

niat pembelian 

ulang.  

 

 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

GambarKerangka pikir konsep penelitian ini adalah kualitas websitedan 

kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulangdan kepercayaan 

pelanggan, karena ketika kualitas website dan kepercayaan pelanggan  pada online 
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shop tinggi maka akan menimbulkan niat pembelian ulang. Dalam penelitian ini 

terdapat indikator yang digunakan untuk kualitas website (X1) menurut Juanda dan 

Sari (2014) yaitu, usability, information, service interaction.  

Indikator untuk niat pembelian ulang(Y) niat transaksional, niat referensial, niat 

preferensial, niat eksploratif, (Keller, 2012).  Sedangkan indikator yang digunakan 

untuk kepercayaan pelanggan (Z) sebagai variabel mediasi adalah,keyakinan, 

kemudahan, kredibilitas,  dan manfaat yang ada di produk. (Ramadania, 2003) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir diatas menggambarkan adanya pengaruh variabel bebas (X) 

dengan variable terikat (Y), terdapat pengaruh variable bebas (X) dengan variable 

mediasi (Z), dan terdapat pengaruh variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

Kepercayaa

n pelanggan  

(Z) 

 

Kualitas 

Website 

(X) 

Repurchase 

Intention  

(Y) 
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melalui variabel (Z) sebagai mediasi diantara ke dua variabel tersebut. hubungan 

antara variable tersebut akan diuraikan pada hipotesis dibawah ini: 

 

D. Hipotesis 

Dari konsep diatas antara variable kualitas website terhadap variable niat 

pembelian ulang (niat pembelian ulang)yang dimediasi oleh variable kepercayaan 

pelanggan dapat ditarik hubungan antar variable sebagai hipotesis dibawah ini : 

1. Pengaruh Kualitas Website Terhadap Kepercayaan Pelanggan 

 Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung antara pengaruh kualitas 

website berpengaruh positif dan signfikan terhadap kepercayaan pelanggan. Siagian 

& Cahyono (2014), Website  quality  terbukti  berpengaruh  terhadap Trust. Tampilan 

yang informatif, kesan keamanan, kemudahan  dalam  pengoperasian,  kenyamanan 

dalam  penggunaan,  serta  kualitas  layanan  yang baik  dari  website  mampu  

meningkatkan  kepercayaan konsumen terhadap kapabilitas atau kompetensi  online 

shop  dalam memberikan layanan. Sedangkan menurut (Baiin, 2016) Kualitas website 

secara langsung berpengaruh positif dan signifikan  terhadapperceived trust, yang 

berarti,  apabila kualitas website meningkat, maka ada kecenderungan perceived trust  

juga akan meningkat.  

 Penelitian dari Piarna (2011), menyatakan bahwa Kualitas website 

berpengaruh terhadap kepercayaan berbelanja online melalui website  e-commerce, 

yang berarti responden lebih mempercayai transaksi pembelian online  melalui  

website  e-commerce yang memiliki kualitas website yang tinggi. Sedangkan 
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menurut Adinata (2015),Kualitas website berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepercayaan konsumen di situs OLX Indonesia.  

 Dari berbagai penelitan terdahulu maka hubungan antara pengaruh kualitas 

website terhadap kepercayaan pelanggan dapat diperkuat dalam penelitian ini, 

sehingga peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kualitas website berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

pelanggan.  

2. Pengaruh Kualitas Website Terhadap niat pembelian ulang (Niat Pembelian Ulang) 

Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung antara pengaruh kualitas website 

berpengaruh positf dan signfikan terhadap niat pembelian ulang. Kantadjaja (2015) 

ditemukan bahwa Website Quality memilikipengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap niat pembelian ulang, dengansifat pengaruh ‘sedang’. Website Quality juga 

memiliki sifat hubungan (korelasi)yang cukup kuat dengan Repurchase Intention. Hal 

ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat Website Quality maka akan 

meningkatkan niat pembelian ulang. Sedangkan menurut Gregg dan Walczak (2010) 

dibuktikan bahwa Website Quality memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

pada niat pembelian ulang. 

Menurut Razak dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas website terdapat 3 

dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas servis, yang ketiganya 

berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang.Penelitian 

mereka berfungsi sebagai pengingat bahwa berbagi pengalaman adalah bahan dasar 
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yang menentukan niatpembelian kembali konsumen ke situs web, mulai dari 

pertemuan pertama mereka dengan kualitas website.  

Menurut Tandon dkk (2017) menyatakan bahwa kualitas layanan situs 

websiteberpengaruh secara postif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. 

Dalam penelitian Tandon dkk bahwa pengaruh kualitas layanan website pada niat 

pembelian kembalimelalui kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan. Hal ini 

dapat dipahami bahwapelanggan yang puas dengan mengunjungi website dan akan 

merekomendasikan websitetersebut kepada rekan-rekan mereka yang dapat 

meningkatan penjualan.  

Sedangkan menurut Amini (2014) menyatakanterdapattingkat kepercayaan 95% 

bahwa kualitas situs memiliki dampak positif dan signifikan terhadap niat pembelian 

ulang. Artinya, kualitas situs ini sangat mempengaruhi niat pembelian kembali 

sehingga unit perubahan dalam kualitas situs akan berpengaruh pada niat pembelian 

kembali.  

Dari berbagai penelitan terdahulu maka hubungan antara pengaruh kualitas 

website terhadap niat pembelian ulangdapat diperkuat dalam penelitian ini, sehingga 

peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kualitas website berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

pembelian ulang. 

3. Pengaruh Kepercayaan Pelanggan Terhadap niat pembelian ulang 

Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung antara pengaruh kepercayaan 

pelanggan berpengaruh positf dan signfikan terhadap niat pembelian 
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ulang.Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Trisnawati dkk (2012)  , 

telah dibuktikan pengaruh positif dari variable trust terhadap online repurchase 

intention, 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 Suandana (2016) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat kepercayaan pelanggan online di Kota Denpasar dalam melakukan pembelian 

produk fashion, maka semakin tinggi niat untuk membeli kembali.Hendar dan 

Siyamtinah (2015) Variable kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variable repurchase intention, oleh karena itu bila konsumen 

semakin tinggi kepercayaannya pada onine shop, maka semakin tinggi pula tingkat 

repurchase intention pada online shop di instagram tersebut. 

Sedangkan menurut Norhermaya dan Soesanto (2016) kepercayaan pelanggan 

berpengaruh secara positif terhadap minat beli ulang. Artinya semakin tinggi 

kepercayaan yang dirasakan oleh pelanggan, semakin tinggi pula minat beli ulang 

pelanggannya karena ketika kepercayaan yang dirasakan oleh pelanggan meningkat 

maka pelanggan akan semakin terdorong untuk memiliki keinginan untuk membeli 

kembali suatu produk. 
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Dari berbagai penelitian terdahulu maka peneliti dapat memperkuat pengaruh 

hubungan antara kepercayaan pelanggan dengan repurchase intention sehingga 

peneliti dapat menarik hipotesis yang ke dua sebagai berikut:  

H3:Kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

pembelian ulang 

4. Kepercayaan Pelanggan Memediasi antara Kualitas Website Terhadap niat 

pembelian ulang. 

Terdapat penelitan terdahulu yang mendukung kepercayaan pelanggan 

sebagai mediasi antara kualitas website denganniat pembelian ulang. Berdasarkan 

penelitian terdahulu (Adinata, 2015) bahwa kualitas website OLX Indonesia 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap repurchase intention melalui 

kepercayaan pelanggan sebagai variable intervening. Pada penelitian Adinata ini, 

responden ingin melakukan pembelian ulang pada masa mendatang karena sudah 

benar-benar percaya pada situs Olx Indonesia dan juga merasa barang di Olx 

Indonesia sangatlah lengkap karena barang yang dibutuhkan konsumen selalu ada di 

situs Olx Indonesia serta harganya lebih murah.  

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti dapat memperkuat pengaruh 

hubungan antara kualitas website terhadap repurchase intention yang di mediasi 

olehkepercayaan pelanggan, sehingga peneliti dapat menarik hipotesis yang ke tiga 

sebagai berikut: 

H4: kualitas website berpengaruh secara positif dan signifikan terhadapniat 

pembelian ulangyang di mediasi olehkepercayaan pelanggan. 
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