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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelian ulang pelanggan atas produk merupakan suatu yang diharapkan 

oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan akan berusaha bersaing secara kompetitif untuk menciptakan 

pengalaman pelanggan yang baik pada saat menggunakan produk atau jasa yang 

akan menimbulkan kecenderungan sikap pembelian pelanggan dalam jangka waktu 

tertentu yang dilakukan secara berulang ulang (Putri, 2016). Pada tahapan ini 

pelanggan akan mencari informasi dari sumber lainnya apabila pada saat pembelian 

yang iya lakukan sebelumnya berhasil menimbulkan rasa kepercayaan akan produk 

tersebut.  

Pada saat melakukan pembelian pertama pelanggan memasuki fase dimana 

mereka melakukan percobaan atas produk atau jasa. Mereka akan melakukan 

evaluasi terkait produk atau jasa tersebut (Herawati, 2013). Apabila dari evaluasi 

yang mereka lakukan pada saat melakukan pembelian pertama produk atau jasa 

tersebut positif akan besar kemungkinan akan timbulnya niat pembelian ulang yang 

akan dilakukan oleh pelanggan. 

 Pada saat ini para perusahaan saling bersaing secara kompetitif untuk 

memenangkan kompetisi dalam persaingan. Pembelian ulang oleh pelanggan 

menandakan bahwa stimulus yang dilakukan oleh perusahaan telah berhasil 

mempengaruhi perilaku pelanggan (Saputri, 2016). Ada berbagai variabel yang 

menjadi pendorong dari terjadinya keputusan pembelian ulang suatu produk 
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diantaranya adalah kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Kualitas jasa 

sangat dekat hubungan nya dengan kepuasan pelanggan (Minh & Huu 2016). 

Kebanyakan perusahaan memiliki obsesi yang besar untuk membuat pelanggan 

merasa puas. Menurut kepuasan pelanggan atas kualitas produk dan kepuasan 

pelanggan atas kualitas jasa berpengaruh positif terhadap minat pembelian ulang.  

Richard L. Oliver (1997) menyatakan bahwa semua orang paham apa itu 

kepuasan, tetapi begitu diminta mendefinisikannya. Kepuasan pelanggan 

digambarkan sebagai hasil dari perbandingan antara ekspektasi dari pelanggan dan 

kinerja atau hasil yang didapatkan (Herington & Weaven, 2009). Kualitas jasa atau 

produk memiliki dampak yang besar terhadap kepuasan pelanggan . Besar kecilnya 

kepuasan dari pelanggan berbanding lurus dengan baik tidaknya suatu kualitas jasa 

atau produk.  

Kepuasan pelanggan juga digunakan oleh pelanggan untuk memprediksi 

kepuasan dimasa yang akan datang berdasarkan interaksi yang dilakukan dengan 

penyedia produk atau jasa pada saat pertama kali menggunakan (Nilasari & Istiatin, 

2015). Penilaian kepuasan pelanggan didasari oleh 3 perbandingan, yaitu 

diskonfirmasi positif, konfirmasi, dan diskonfirmasi negatif. 

Suatu pembelian ulang juga bisa timbul akibat adanya kepercayaan akan 

suatu pelanggan tertentu (Mosavi & Ghaedi, 2012). Kepercayaan dapat juga 

diartikan sebagai penilaian berupa harapan kepada orang lain untuk melakukan 

sesuatu dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian (Ba & Pavlou, 2002). 

Pelanggan tidak akan bisa merasakan kepuasan apabila tidak melakukan pembelian. 
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Kotler dan Keller (2012) memaparkan bahwa kepercayaan dibentuk atas dasar 

kredibilitas dan benevolence.  

Menurut Barber (1983), kepercayaan biasanya terkait harapan pelanggan 

mengenai kapasitas perusahaan untuk asumsikan kewajibannya dan menepati 

janjinya. Harapan ini didasarkan pada kompetensi perusahaan,kejujuran, dan 

benevolence (Fian & Tri, 2016). Kepercayaan mempunyai peran untuk membangun 

niat pembelian ulang, sebagai contohnya kepercayaan memungkinkan aperusahaan 

untuk mengembangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan (Siyamtinah & 

Hendar, 2015). Kepercayaan pelanggan menimbulkan sebuah harapan sebuah janji 

atas apa yang telah di dapatkan melalui iklan yang dilakukan perusahaan. 

Pelanggan juga berharap perusahaan bertindak sesuai dengan apa yang sudah 

mereka janjikan berdasarkan ketertarikan mereka. Kepercayaan merupakan 

dimensi hubungan bisnis yang menentukan tingkat dimana orang merasa dapat 

bergantung pada integritas janji yang ditawarkan oleh orang lain. 

Ketika pelanggan memastikan adanya bukti atas barang atau produk yang 

ditawarkan, kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pemelian tersebut. Kepercayaan menjadi salah satu faktor psikologis yang 

mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian (Kotler & Keller, 2009) 

Beberapa penelitian sebelumnya juga memaparkan adanya pengaruh antara 

kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Gul (2014), ditemukan hasil bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap 

kepercayaan pelanggan terhadap suatu brand. Danesh dkk, (2012) juga 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 2 variabel 
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tersebut, dimana  kepuasan pelanggan berpengaruh secara langsung terhadap 

kepercayaan pelanggan.  

Selain kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan, ada pula beberapa 

faktor lain yang mempengaruhi niat pembelian ulang suatu produk seperti citra 

merek dan harga (Afianti & Basiya, 2013). Pelanggan akan mengeluarkan uang 

sesuai dengan nilai yang dia dapatkan. Bahkan ada pelanggan yang rela 

mengeluarkan harga yang tinggi untuk brand favoritnya (Mirabi dkk., 2015). 

Citra merek ternama memungkinkan pelanggan untuk membedakan 

kebutuhan mereka yang merek penuhi dan membedakan perusahaan dari pesaing 

lainnya.. Citra merek yang baik juga bisa diukur dari berapa manfaat dari merek 

tersebut  (Annisa & Agung, 2016) yang secara langsung mempengaruhi kepuasan 

dari pelanggan itu sendiri (Neupane, 2015). 

Melihat kondisi keadaan kota Malang yang saat ini di kebanyakan adalah 

pendatang dari kota lain dengan tujuan kuliah atau bersekolah. Dapat dilihat bahwa 

pelajar ataupun mahasiswa di Malang memiliki gaya hidup untuk menghabiskan 

waktu luang untuk nongkrong dengan teman teman nya ataupun mengerjakan tugas. 

Mereka rela meghabiskan waktu berjam jam bersama teman teman mereka. 

Perilaku pelanggan lambat laun berubah ubah seiring berjalan nya waktu. Tak 

hanya itu saja, kepuasan dan kepercayaan pelanggan pun berbeda antara satu 

individu dan individu lainnya. 

Berdasarkan apa yang telah dicapai oleh Cokelat Klasik Cafe Malang, hal ini 

tidak akan terwujud tanpa adanya hubungan dengan pelanggan. Penilitian kali ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan dan 
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kepercayaan pelanggan terhadap Cokelat Klasik Cafe Malang mempengaruhi minat 

pembelian ulang oleh pelanggan. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menguji variabel yang 

ada. Adapun variabel yang digunakan yaitu kepercayaan pelanggan dan kepuasan 

pelanggan apakah berpengaruh secara signifikan terhadap pelanggan dalam 

menentukan minat pembelian ulang Cokelat Klasik Cafe Malang. Pemilihan 

variabel tersebut didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya yang 

mengungkapkan adanya hubungan antara faktor faktor tersebut terhadap keputusan 

pembelian ulang sebuah produk. Berdasarkan fenomena pembelian ulang tersebut 

maka peneliti memutuskan untuk membuat penelitian dengan menganalisis 

bagaimana pengaruh kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan terhadap 

minat pembelian ulang oleh pelanggan di Cokelat Klasik Cafe Malang. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas ditemukan beberapa masalah yang menimbulkan 

pertanyaan, yaitu : 

1. Bagaimana kepuasan pelanggan terhadap produk Cokelat Klasik Cafe 

Malang ? 

2. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap Cokelat Klasik Cafe Malang ? 

3. Bagaimana niat pembelian ulang pelanggan terhadap Cokelat Klasik Cafe 

Malang 

4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap minat 

pembelian ulang produk Cokelat Klasik Cafe Malang ? 
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5. Apakah kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap minat 

pembelian ulang produk Cokelat Klasik Cafe Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan dari diadakan nya penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah diatas diantaranya yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan pelanggan terhadap produk Cokelat 

Klasik Cafe Malang 

2. Untuk mendeskripsikan kepercayaan pelanggan terhadap Cokelat Klasik 

Cafe Malang  

3. Untuk mendeskripsikan niat pembelian ulang pelanggan terhadap 

Cokelat Klasik Cafe Malang 

4. Untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat pembelian 

ulang produk Cokelat Klasik Cafe Malang  

5. Untuk menguji pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap niat 

pembelian ulang produk Cokelat Klasik Cafe Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk : 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

ilmu pengetahuan, teori dan konsep ilmu ekonomi terutama yang terfokus pada niat 

pembelian ulang. 

2. Praktis 
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Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, 

serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. Hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai pemecahan masalah pada niat pembelian ulang sebagai literatur 

tambahan bagi peneliti selanjutnya,  


