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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Niat Pembelian Ulang 

a. Pengertian Niat Pembelian Ulang 

Niat pembelian ulang merupakan suatu yang sudah tidak asing di dengar oleh 

kita. Sebagian besar beranggapan bahwa pembelian ulang adalah kejadian atau 

keputusan seseorang yang melakukan pembelian yang kedua dan seterusnya. 

Hellier dkk.,(2003) menyatakan bahwa repurchase intention adalah suatu keputusan 

yang direncanakan seseorang untuk melakukan pembelian kembali atas produk atau 

jasa tertentu, dengan mempertimbangkan situasi yang terjadi dan tingkat kesukaan.  

Pembelian suatu produk atau jasa yang dilakukan sebanyak dua kali atau 

lebih. Baik dengan produk yang sama atau produk yang berbeda dapat diartikan 

sebagai Repurchase Intention (Zeng dkk, 2009). Hellier dkk, (2003) juga 

mengutarakan bahwa keputusan pelanggan untuk membeli ulang produk atau jasa 

dengan kemungkinan dilakukan secara berkala, dimana pembelian akan dilakukan 

dari perusahaan yang sama.  

b. Indikator Niat Pembelian Ulang 

Ada beberapa indikator dari minat pembelian ulang yang dikemukakan oleh 

Ferdinand (2006) yang dapat dilihat di dalam tabel 2.1 dibawah ini: 
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Tabel 2.1. Indikator Niat Pembelian Ulang 

 

2. Kepuasan Pelanggan 

a. Definisi Kepuasan Pelanggan 

Mano & Oliver (1993) dalam Tjiptono & Chandra (2011) juga 

mengungkapkan bahwa kepuasan merupakan sikap seperti penilaian evaluatif 

pelanggan purna konsumsi yang bervariasi berdasarkan kontinum hedonis. 

Evaluasi yang dilakukan juga tak lepas dari perbandingan biaya pembelian dan 

reward yang di dapatkan oleh pelanggan dengan melihat atribut atribut yang ada 

dari produk atau jasa sebagai penilaiannya (Tjiptono & Chandra 2011).  

Menurut Kotler dan Keller (2007), kepuasan pelanggan merupakan hasil yang 

timbul dari adanya kegiatan pembandingan atas jasa yang telah diterima dengan 

ekspektasi yang diharapkan. Hal ini dapat berupa bentuk rasa puas maupun kecewa. 

Indikator Definisi 

Minat Transaksional Kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk 

Minat Eksploratif Minat seseorang yang menunjukkan 

perilaku aktif mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya 

dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari 

produk tersebut. 

Minat Preferensial 

 

Minat seseorang pada suatu produk 

preferensi. Apabila terjadi sesuatu pada 

produk preferensinya, ada 

kemungkinan akan adanya perubahan 

preferensi.  

Minat Referensial Kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang 

lain 
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan merupakan suatu hal yang penting yang harus 

diciptakan. 

b. Faktor Penentu Kepuasan Pelanggan 

Menurut Lupiyoadi (2001), ada 5 faktor utama yang harus dikuasai oleh 

perusahaan untuk menciptakan kepuasan dari pelanggannya. 5 faktor tersebut 

terdiri dari kualitas produk, kualitas pelayanan, empsional dan harga serta biaya 

harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk menentukan kepuasan pelanggan. 

Seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional dan harga serta biaya. 

1) Kualitas Produk 

Dengan standart kualitas yang baik dari produk atau jasa yang diberikan, 

pelanggan akan mendapatkan rasa yang puas. Kualitas tersebut diharapkan sesuai 

dengan keinginan dari pelanggan sehingga akan timbul rasa kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.  

2) Kualitas Pelayanan 

Sebuah perusahaan jasa harus mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Citra 

perusahaan yang baik trgambarkan oleh kualitas pelayanan yang baik pula. Hal ini 

akan berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan . 

3)  Emosional 

Dalam hal ini pelanggan akan merasakan kepuasan yang berkaitan angsung 

dengan tingkat prestis suatu barang atau jasa yang dikonsumsi. Pelanggan yang 

menggunakan barang yang bahal atau berstandar tinggi membuat mereka merasa 
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puas. Terkadang dari produk yang mereka gunakan tersebut akan membuat 

pelanggan mendapatkan kelas sosial dan dapat mereka menjadi. 

4)  Harga 

Tak bisa dipungkiri, pelanggan pasti sangat mengharapkan kualitas harga 

yang bagus dengan harga yang lebih murah. Perusahaan harus bisa memenangkan 

persaingan produk atau jasa. Perusahaan harus memperhatikan kompenen harga ini. 

Ada kalanya pelanggan akan memberi nilai yang lebih terhadap produk yang 

memiliki kualitas produk yang sama dengan tingkat harga yang sama. 

5) Biaya 

Suatu perusahaan juga harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pelanggan. Pelanggan akan cenderung merasa puas apabila untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa mereka tidak perlu mengeluarkan begitu 

banyak biaya ataupun hal lain yang harus mereka keluarkan lagi seperti halnya 

waktu yang lama untuk mendapatkan produk. 

c. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2012), ada beberapa metode yang bisa 

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

1) Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang sangat menganggap pelanggan diatas segalanya 

perlu melakukan adanya fasilitas atau system yang digunakan oleh pelanggan untuk 

menyalurkan saran, kritik, pendapat ataupun keluhan mereka atas produk yang 

mereka beli. Berbagai metode sudah banyak diterapkan oleh perusahaan 

perusahaan untuk menerima keluhan dan saran dari pelanggan nya, diantaranya 
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seperti kotak saran yang diletakkan di lokasi strategis, saluran telepon khusus bebas 

pulsa, Website, dan lain-lain. Metode-metode tersebut sangat bermanfaat untuk 

perusahaan untuk memperoleh informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi perusahaan dan sebagai bahan menciptakan ide ide baru.  

Metode ini termasuk sulit untuk mendapatkan saran. Hal ini dapat dilihat 

dari metode yang terbilang pasif. Perusahaan harus menunggu pelanggan untuk 

memiliki niat memberikan saran. Perusahaan harus bisa memberikan respons yang 

baik dan memadai kepada pelanggan atas saran yang diberikan oleh perusahaan. 

Terkadang perusahaan yang telah menerapkan metode ini menemukan kotak saran 

yang kosong, sedangkan tidak menutup kemungkinan semua pelanggan merasakan 

kepuasan atas produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

2) Ghost Shopping 

Merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui 

kelemahan dan kekuatan perusahaan dan pesaing. Metode ini menggunakan 

beberapa Ghost Shopper yang berperan untuk menjadi pembeli produk/jasa 

perusahaan dan pesaing. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Ghost Shopper 

dalam mengamati dan menilai suatu perusahaan yaitu bagaimana sebuah 

perusahaan melayani keinginan pelanggan yang lebih spesifik, berinteraksi dengan 

pelanggan baik itu untuk menjawab pertanyaan maupun menanggapi keluhan dari 

pelanggan. Dalam metode ini terkadang seorang manajer memutuskan untuk 

langsung mengamati dan menilai perusahaan nya dengan menjadi seorang Ghost 

Shopper. Seorang manajer harus bisa melakukan penilaian tanpa diketahui oleh 
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karyawan nya. Hal ini akan menjadi sia-sia jika diketahui oleh karyawan karena 

mereka akan berprilaku dengan baik karena mereka tahu bahwa sedang dinilai. 

3) Lost Customer Analysis 

Metode ini merupakan sebuah tndakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan yang memutuskan untuk berhenti menggunakan 

produk atau jasa dan memilih untuk beralih ke perusahaan lainnya. Perusahaan 

mencoba mencari informasi alasan mengapa pelanggan tersebut memutuskan untuk 

berhenti mengunakan produk. Hasil yang di dapatkan dari pelanggan tersebut 

dijadikan saran atau kritik untuk perusahaan untuk dapat mengambil kebijakan 

perbaikan selanjutnya. Perusahaan juga harus melihat customer lost rate, dimana 

semakin tinggi customer lost rate suatu perusahaan makan semakin tinggi pula 

tingkat kegagalan perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Metode ini cukup 

terbilang sulit untuk diterapkan di perusahaan karena perusahaan akan sulit untuk 

mengidentifikasi dan meghubungi mantan pelanggan yang mempunyai niat untuk 

memberikan masukan dan  evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

4) Survei Kepuasan Pelanggan 

Metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa tingkat 

kepuasan pelanggan. Perushaan mencoba untuk memberikan citra yang positif ke 

pelanggan dengan menunjukkan perhatian dan kedekatan mereka dengan saling 

berinteraksi dengan pelanggannya. Perushaan berusaha untuk memperoleh 

feedback dari pelanggan atas survei yang mereka lakukan melalui telepon, e-mail, 

websites, maupun wawancara. 
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d. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa indikator yang menentukan kepuasan dari kepuasan pelanggan 

menurut Lena Elitan (1999), yaitu : 

1) Tidak ada keluhan atau keluhan yang teratasi. 

2) Perasaan puas pelanggan pada keseluruhan produk 

3) Kesesuaian dengan ekspektasi / harapan pelanggan 

4) Harapan pelanggan yang terlampaui. 

3. Kepercayaan Pelanggan 

a. Definisi Kepercyaan 

Barnes (2003) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu rasa yakin yang ada 

pada diri seseorang terhadap orang lain atas apa yang ia inginkan dan bukan apa 

yang ia takutkan. Kepercayaan akan membut seseorang untuk bertingkah laku 

tertentu dengan kepuasan yang ingin didapatkan dari partnernya. Sirdeshmukh, dkk 

(2002) juga berpendapat bahwa variable kunci bagi kesuksesan relationship 

marketing adalah kepercayaan. 

Menurut Luarn & Lin (2003), kepercayaan adalah sejumlah keyakinan 

spesifik terhadap integritas (kejujuran partner dan kemampuan menepati janji), 

benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan yang mempercayai mereka), competency (kemampuan pihak partner 

untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan predictability (konsistensi 

perilaku pihak yang dipercaya). 
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Pendapat lain tentang definisi kepercayaan yang diungkapkan Yánez (2014), 

kepercayaan merupakan keadaan psikologis untuk menerima kekurangan yang ada 

dengan mengharapkan suatu yang positif dari apa yang dilakukan oleh orang lain 

dalam berprilaku. Dalam menerima kekurangan yang ada juga didasari oleh adanya 

norma norma yang diberikan dan nilai yang sama (Darwin & Yohanes, 2014). 

b. Dimensi  Kepercayaan 

McKnight dkk (2002) menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan 

pelanggan, yaitu: 

1) Trusting Belief 

Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap 

orang lain dalam suatu situasi dimana suatu pelanggan akan merasa diuntungkan.. 

McKnight dkk (2002) menyatakan bahwa ada tiga elemen yang membangun 

trusting belief, yaitu benevolence, integrity, competence. 

a) Benevolence  

Benevolence (niat baik) berarti seberapa besar kepercayaan yang dimiliki 

oleh pelanggan dengan harapan prilaku yang baik dari penjual. 

b) Integrity 

Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap 

kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah 

dibuat kepada pelanggan. 

c) Competence 

Competence (kompetensi) adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan 

yang dimiliki penjual untuk membantu pelanggan dalam melakukan sesuatu 
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sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan tersebut. Esensi dari kompetensi 

adalah seberapa besar keberhasilan penjual untuk menghasilkan hal yang 

diinginkan oleh pelanggan. Inti dari kompetensi adalah kemampuan penjual 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2) Trusting Intention 

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.  

e. Kerangka Pikir 

Kepuasan dan kepercayaan pelanggan atas produk/ jasa yang diberikan oleh 

pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. 

Keberhasilan perusahaan dalam menciptakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan 

dapat dilihat dari semakin banyak nya konsumn yang melakukan pembelian ulang 

atas peroduk atau jasa yang mereka berikan ke pelanggan. 

  Pelanggan yang merasa puas dan percaya akan produk yang diberikan tidak 

mempunyai keraguan atas barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

Adapun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

 

   

 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kepercayaan 

Pelanggan 

Niat Pembelian 

Ulang 
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         H1          H2 

 

 

   Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

H1 : Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap Niat 

Pembelian Ulang Produk Cokelat Klasik Cafe Malang. 

H2 : Kepercayaan Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap Niat 

Pembelian Ulang Produk Cokelat Klasik Cafe Malang. 

B. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan 

kerangka pikir diatas, adapun rumusan yang dihasilkan dan hipotesis yang ada 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasan pelanggan terhadap Repurchase intention 

Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat pembelian ulang yang 

mediasi oleh beberapa variabel (Yi & La, 2004) , kepuasan memiliki hubungan 

yang cukup kuat dengan minat pembelian ulang oleh pelanggan (Lery, 2003). 

Pernyataan itu juga diperkuat oleh Curtis, dkk (2011) yang menyatakan keterkaitan 

dari kepuasan pelanggan dengan minat beli ulang. Fang, dkk (2011) juga 

memaparkan minat beli ulang yang dilakukan oleh pelanggan tidak terlepas dari 

kepuasan yang mereka rasakan. 
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Rizki (2015) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat pembelian ulang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Srivasta & Narendra (2013) juga didapatkan hasil yang sama bahwa semakin tinggi 

kepuasan pelanggan maka semakin tinggi pula minat pembelian ulang dari 

pelanggan itu sendiri. 

Gountas & Sandra (2007) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh secara signifikan terhadaap minat pembelian ulang. Kim, dkk (2012) 

juga menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat pembelian ulang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Halstead 

& Thomas (1992) yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan yang disertai 

complain solusi juga bisa berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian 

ulang. 

Lori , dkk (2008) juga mengungkapkan adanya hubungan antara kepuasan 

pelanggan dengan minat pembelian ulang. Huang, dkk (2014) juga menyatakan 

pengaruh secara langsung kepuasan pelanggan terhadap minat pembelian ulang. 

Pernyataan ini juga didukung oleh Anwar & Amir Gulzar (2011) yang menyatakan 

bahwa adanya hubungan korelasi diantara keduanya. 

Beberapa penelitian yang mendukung adanya pengaruh yang signifikan 

antara kepuasan pelanggan dan minat beli ulang juga dikemukakan oleh Ranjbarian, 

dkk (2012) serta Chung & Myung Moo L (2003) yang di perkuat oleh pendapat 

Kitapchi, dkk (2014) yang mengungkapkan hubungan korelasi antara kepuasan dan 
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minat pembelian ulang. Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis kepuasan pelanggan 

sebagai berikut. 

H1 : Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang 

Cokelat Klasik Cafe Malang. 

2. Kepercayaan Pelanggan terhadap Niat Pembelian Ulang 

Kepercayaan pelanggan mempunyai pengaruh terhadap minat pembelian 

ulang (Qureshi, dkk. 2009). Joo (2016) juga memaparkan hal yang sama terkait 

hubungan keduanya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chinomona & Dorah 

Dubihlela (2014) juga memperkuat pendapat keterkaitan hubungan positif antara 

kepercayaan pelanggan dan minat pembelian ulang. 

Rezaei, dkk (2016) mengungkapkan adanya hubungan antara kepercayaan 

pelanggan dengan niat pembelian ulang. Rosenbaum, Mark S. dkk. (2008) juga 

menyatakan bahwa kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan akan mempengaruhi 

minat pembelian ulang oleh pelanggan itu sendiri. Vigripat & Peng Chan (2007) 

juga beranggapan bahwa hubungan antar keduanya pasti terjadi.  

Shin, dkk (2013) mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara 

kepercayaan pelanggan dan minat pembelian ulang. Hui Lin & Yi Shun Wang 

(2006) menyatakan hal yang sama tentang adanya hubungan yang mempengaruhi 

minat pembelian ulang oleh kepercayaan pelanggan. Ercis, dkk. (2012) 

memperkuat pernyataan tersebut bahwa ada sebuah keterkaitan antara kepercayaan 

dan minat pembelian ulang oleh pelanggan.  
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Yu, dkk (2011) menyatakan kepercayaan yang dimiliki pelanggan 

mempunyai hubungan dengan minat beli ulang. Hong, Byung Sook. dkk. (2009) 

kepercayaan pelanggan merupakan effek emosional yang mempengaruhi minat 

pembelian ulang. Dalam penelitian nya, Upamannyu, dkk (2015) juga 

mengungkapkan hal yang sama bahwasannya ada hubungan yang positif antara 

kepercayaan pelanggan dan minat pembelian ulang pelanggan. 

Kim (2017) mengutarakan pendapat nya tentang hubungan positif antara 

kepercayaan pelanggan dan niat pembelian ulang. Ditambah juga oleh pendapat 

Wen, dkk (2011) yang mengutarakan hal yang sama. Diperkuat lagi oleh pendapat 

dari Unjaya & Santoso (2015) yang mengungkapkan adanya hubungan antara 

kepercayaan pelanggan dan minat pembelian ulang oleh pelanggan. 

H2 : Kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang 

Cokelat Klasik Cafe Malang. 


