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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Penelitian yang relevan dapat digunakan sebagai acuan 

terhadap hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait mengenai 

variabel kualitas layanan dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode Hasil penelitian 

1 Fibria 

Anggraini 

Puji Lestari  

(2018) 

Variabel 

Terikat : 

Kepuasan 

Konsumen 

 

 

Variabel 

Bebas : web 

e-commerce, 

kualitas 

produk, 

kualitas 

layanan 

Alat analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan regresi 

linear berganda.  

 

Populasi dari 

penelitian ini 

merupakan konsumen  

pengguna web e-

commerce, sedangkan 

sampel mengambil 

100 responden yg 

berbelanja Online.  

 

Instrumen yang 

digunakan yaitu Uji 

normalitas, uji 

multikolieritas, Uji 

heteroskedastisitas, 

Uji autokorelasi, 

koefisien determinasi, 

Uji T, Uji F 

Dari beberapa 

variabel bebas 

yang diteliti (web 

e-commerce dan 

kualitas produk) 

Menunjukan bahwa 

web e-commerce 

dan kualitas produk 

tersebut 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

variabel terikat 

(kepuasan 

konsumen) dan 

kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

konsumen 
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No Peneliti Variabel Metode Hasil penelitian 

2 Ganjar M 

Disastra 

dan Astri 

Wulandari 

(2016) 

Variabel 

terikat : 

Kepuasan 

konsumen 

 

 

Variabel 

Bebas : E-

Commerce,  

dan Kualitas 

Pelayanan 

Alat analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan regresi 

linear berganda.  

 

Populasi dari 

penelitian ini 

merupakan 

Masyarakat Bandung 

yang telah berbelanja 

di mataharimall.com, 

sedangkan dalam 

menentukan sampel 

penelitian ini 

menggunakan 

purposive sampling 

sampling dengan 

besarnya jumlah 

sampel yang diambil 

sebanyak 100 orang. 

 

Instrumen yang 

digunakan uji 

validitas, uji 

reliabilitas, Uji 

asumsi klasik (Uji 

normalitas, Uji 

multikolinearitas, Uji 

heterokedasitas), Uji 

F, Uji T. 

Dari beberapa 

variabel bebas 

kualitas pelayanan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan di situs 

Mataharimall.com, 

dan kepercayaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan di situs 

Mataharimall.com   

3 Sri 

Wiludjeng 

dan 

Muhamma

d Daniarsa 

(2013) 

Variabel 

terikat : 

Kepuasan 

Konsumen 

 

 

Variabel 

Bebas : E-

commerce 

dan  

Kepercayaan 

Alat analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan regresi 

linear berganda. 

 

Populasi dari 

penelitian ini adalah 

forum jual beli 

kaskus di bandung 

yang sudah pernah 

melakukan pembelian 

online, sedangkan 

dalam menentukan 

Dari beberapa 

variabel bebas 

yang diteliti 

menunjukkan e-

commerce dan 

kepercayaan 

memberikan 

dampak yang 

positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan 

konsumen pada 

forum jual beli 

pada kaskus 
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No Peneliti Variabel Metode Hasil penelitian 

sampel penelitian ini 

menggunakan 

purposive sampling 

dengan menggunakan 

sebanyak 100 

responden.  

 

Instrumen yang 

digunakan uji 

validitas, uji 

reliabilitas, Uji 

asumsi klasik (Uji 

normalitas, Uji 

multikolinearitas, Uji 

heterokedasitas), Uji 

F. 

Bandung 

4 Amelia 

Andhini 

 (2017) 

Variabel 

Terikat : 

Kepuasan 

Konsumen 

 

 

Variabel 

bebas : 

transaksi 

online dan 

kepercayaan 

Alat analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan regresi 

linear berganda. 

 

Populasi dari 

penelitian ini adalah  

Mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia (STIESIA) 

Surabaya. Sedangkan 

sampel yang diambil 

sebanyak 100 

mahasiswa STIESIA 

sebagai responden 

 

 Instrumen yang 

digunakan uji 

validitas, uji 

reliabilitas,koefisien 

determinasi , Uji F, 

Uji T. 

Dari beberapa 

variabel bebas 

yang diteliti  

Transaksi online 

shopping 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

kepuasan 

konsumen pada E-

commerce dan 

kepercayaan 

konsumen 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

kepuasan 

konsumen pada E-

commerce 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan adalah perasaan senang seseorang terhadapsuatu barang atau 

jasa yang telah dibandingkan dengan ekspektasi atau harapan orang tersebut. Kata 

kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari kata satis 

yang artinya cukup baik atau memadai. Kata yang kedua adalah faction yang 

artinya melakukan atau membuat. Lupiyoadi (2001) mengungkapkan kepuasan 

merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan 

atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan diharapkan setalah melakukan 

pembelian atau pemakaian. 

Terdapat banyak definisi mengenai kepuasan pelanggan yang teah 

diungkapkan oleh para ahlli, diantaranya yaitu menurut Kotler (2003) 

mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan suka atau tidak suka 

seseorang terhadap suatu produk setelah membandingkan kinerja produk tersebut 

dengan diharapkan. Kepuasan pelanggan berkaitan dengan tingkat dimana 

terdapat kesesuaian antara produk dan harapan konsumen. Kepuasan pelanggan 

merupakan hal yang penting bagi para konsumen untuk mempercayai sebuah toko 

yang telah lama diminati. Konsumen yang mempunyai pengalaman memakai 

produk atau jasa terhdap sebuah perusahaan dapat memenuhi harapan kepuasan 

mereka. 

Menurut Kotler (2007), kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Konsumen dapat mengalami salah satu dari 

tiga tingkat kepuasan umum yaitu kinerja dibawah harapan, konsumen akan 
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merasa kecewa, tetapi jika kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa 

puas dan apabila kinerja bias melebihi harapan maka pelanggan akan merasa 

sangat puas senang dan gembira. 

Dalam konteks bisnis retail online, lebih spesifik Horppu et al (2008) 

menyatakan bahwa kepuasan situs web memiliki efek positif terhadap 

kepercayaan situs web. Kepuasan yang sedang berlangsung menumbuhkan 

kepercayaan, yang merupakan hasil dari kepuasan yang kosisten dengan transaksi-

transaksi individual dari waktu ke waktu (Hess and Story, 2005). Kombinasi 

kepuasan dan kepercayaan merupakan kondisi yang memfasilitasi terbentuknya 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang  bercirikan sebuah komitmen 

(Fullerton, 2005). 

Serupa dengan hal diatas Reicheld dan Sasser (1990) mengatakan bahwa 

kepuasan tidak hanya mendorong kecenderungan perilaku konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan 

positive word of mouth. Kepuasan terhadap karakteristik situs dalam belanja 

online mempengaruhi komitmen merupakan dua faktor yang saling berinteraksi 

dan kemudian mendorong terjadinya komunkasi word of mouth (WOM) 

(Mukherjee and Nath, 2007).  

Dalam konteks bisnis retail online, lebih spesifik Horppu et al (2008) 

menyatakan bahwa kepuasan situs web memiliki efek positif terhadap 

kepercayaan situs web. Kepuasan yang sedang berlangsung menumbuhkan 

kepercayaan, yang merupakan hasil dari kepuasan yang konsisten dengan 

transaksi-transaksi individual dari waktu ke waktu. Kombinasi kepuasan dan 
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kepercayaan merupakan kondisi yang memfasilitasi terbentuknya hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan yang bercirikan sebuah komitmen.     

          

1.1 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (1996) ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya:  

(1) Sistem keluhan dan saran, setiap organisasi jasa yang berorientasi pada 

pelanggan wajib memberikan kesempatan bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan.  

(2) Ghost shopping, Salah satu cara untuk memperoleh gambaran 

mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang 

untuk berperan, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

dalam pembelian produk-produk tersebut. 

(3) Lost customer analysis, perusahaan sebaiknya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar 

dapat memahami mengapa itu terjadi. 

(4) Survey kepuasan pelanggan, penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan survey baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. 

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan juga memberikan tanda positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumennya. 
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2.1 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Menurut Hasan (2013:90) manfaat kepuasan pelanggan meliputi: 

1. Pendapatan: efek kepuasan pelanggan terhadap kinerja pendapatan atau 

keuntungan jangka panjang dibentuk oleh berbagai dimensi strategis yang 

lebih kompetitif melalui kesetiaan merek, mutu produk, asosiasi merek 

atau perusahaan, kemampuan mencapai karyawan dan manajer. 

2. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah: pemotongan harga dianggap 

oleh banyak perusahaan menjadi senjata ampuh untuk meraih pangsa. 

Banyak pelanggan yang bersedia membayar harga lebih mahal untuk 

pelayanan dan kualitas produk yang lebih baik. 

3. Manfaat ekonomis: dengan mempertahankan dan memuaskan pelanggan 

saat ini jauh lebih mudah dibandingkan terus-menerus berupaya menarik. 

4. Reduksi sensitivitas harga: pelanggan yang puas terhadap sebuah 

perusahaan cenderung lebih jarang menawar harga untuk setiap 

pembelian individualnya.  

5. Kunci sukses bisnis masa depan   

6. Word of mouth relationship: pelanggan yang puas dapat menjadikan 

hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembeli ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan, menjadi advocator bagi perusahaan atau produk dilecehkan 

orang lain, serta membentuk rekomendasi positif dari mulut ke mulut 

yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. 

 



19 

 

 
 

3.1 Faktor-faktor yang mempengaruh kepuasan pelanggan 

Menurut Zeithmal dan Bitner (1996) mengemukakan bahwa faktor utama 

penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa 

dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berkut:  

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan. 

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam perbaikan proses layanan. 

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. 

Dengan mebentuk sistem saran dan kritik. 

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan 

partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran.   

 

4.1 Indikator Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2004) mengungkapkan bahwa ada 6 aspek penting 

yang perlu dipahami dalam penentuan pengukuran indikator kepuasan 

pelanggan yakni: 

1. Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction) 

2. Konfirmasi harapan (Confirmation of expectation) 

3. Dimensi kepuasan pelanggan 

4. Minat pembelian ulang (repurchase intent) 

5. Kesediaan untuk merekomendasi (Willingness to recommend) 

6. Ketidakpuasan pelanggan (customer dissatisfaction) 
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2. Kualitas Layanan 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendaptakan kepercayaan 

pelanggan. Lewis dan Booms (1985) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspetasi (harapan pelanggan). Berdasarkan definisi ini, kualiatas layanan 

ditentukan oleh kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelangan sesuai dengan ekspetasi pelanggan. Dengan kata lain, faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan adalah layanan yang diharapkan pelanggan 

(expected service) dan persespsi layanan (perceived service), (Parasuraman, 

1985). Jadi kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan 

dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

Menurut Parasuraman (2001) bahwa konsep kualitas layanan yang 

diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan 

tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan. 

Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi 

komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu dan 

komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang 

diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception) 

yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. 

Parasuraman (2001) menyatakan bahwa konsep kualitas layanan adalah 

suatu pengertian yang kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau tidak 
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memuaskan. Konsep kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan yang 

diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan (bermutu). Dikatakan 

konsep kualitas layanan memenuhi harapan, apabila pelayanan yang diharapkan 

sama dengan yang dirasakan (memuaskan). Demikian pula dikatakan persepsi 

tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar daripada 

pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu). 

Kualiatas layanan elektronik mengacu pada kualiatas layanan dimana 

pelanggan dapatkan ketika berhadapan dengan situs-situs e-commerce dari mana 

mereka melakukan transaksi pembelian online baik produk dan layanan. Menurut 

Zeithmal (2009), kualitas layanan elektronik mengacu pada penilaian kualitas 

sebuah website, selama interaksi dengan situs dan selama tahap pasca interaksi 

seperti pemenuhan pesanana dan berurusan dengan pengembalian produk. 

Kualitas layanan elektronik didefinisikan secara luas untuk mencakup semua 

tahap interaksi pelanggan dengan situs web: “Sejauh mana sebuah situs web 

memfasilitasi efisien dan efektif belaja, pembelian, dan pnegriman” Zeithmal 

(2002). 

Konsep kualitas layanan dari harapan yang diharapkan seperti 

dikemukakan di atas, ditentukan oleh empat faktor, yang saling terkait dalam 

memberikan suatu persepsi yang jelas dari harapan pelanggan dalam 

mendapatkan pelayanan. Keempat faktor tersebut adalah: 

1. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication), 

faktor ini sangat menentukan dalam pembentukan harapan pelanggan 
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atas suatu jasa/pelayanan. Pemilihan untuk mengkonsumsi suatu 

jasa/pelayanan yang bermutu dalam banyak kasus dipengaruhi oleh 

informasi dari mulut ke mulut yang diperoleh dari pelanggan yang telah 

mengkonsumsi jasa tersebut sebelumnya. 

2. Kebutuhan pribadi (personal need), yaitu harapan pelanggan bervariasi 

pada karakteristik dan keadaan individu yang memengaruhi kebutuhan 

pribadinya. 

3. Pengalaman masa lalu (past experience), yaitu pengalaman pelanggan 

merasakan suatu pelayanan jasa tertentu di masa lalu memengaruhi 

tingkat harapannya untuk memperoleh pelayanan jasa yang sama di 

masa kini dan yang akan datang. 

4. Komunikasi eksternal (company’s external communication) yaitu 

komunikasi eksternal yang digunakan oleh organisasi jasa sebagai 

pemberi pelayanan melalui berbagai bentuk upaya promosi juga 

memegang peranan dalam pembentukan harapan pelanggan. 

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Kualitas layanan dapat memeiliki banyak 

efek positif pada proses keputusan konsumen. Kualitas layanan memberikan 

keuntungan strategi bagi perusahaan sebagai pesaing akan merasa sulit untuk 

meniru standar kualiatas layanan mereka. 
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Penilaian baik atau buruknya kualitas jasa sangat berikaitan dengan rasa 

puas ataupun tidak puas pengguna barang atau jasa tersebut. Antara kualiatas jasa 

dan kepuasan sangat berikaitan erat meskipun keduanya mempunyai pengertian 

dan konsep yang berbeda. 

2.1 Dimensi Kualitas Layanan 

Menurut Ho dan Lee (2007) terdapat 5 dimensi pengukuran e-service 

quality terdiri dari: 

1). Information quality yang merupakan informasi yang tersedia pada website 

merupakan komponen utama dari kualitas pelayanan  yang dirasakan. 

2). Security (keamanan) berkaitan dengan bagaimana sebuah website terbukti 

dapat dipercaya bagi pelanggannya.  

3). Website Functionality  terdiri dari tiga aspek. Navigasi berkaitan dengan 

betapa mudahnya pengguna mencari informasi pada website. Kedua desain 

penyajian sebuah website melibatkan mekanisme navigasi yang dapat 

memengaruhi relevansi dan efisiensi terhadap hasil pencarian. Ketiga akses 

website mengacu kepada kemampuan pengguna untuk mengakses sumber 

daya (termasuk informasi yang berhubungan dengan perjalanan dan fitur 

layanan. 

4). Customer relatonship sebuah website dapat danggap sebagai organsasi sosial 

untuk berbagi opini dan berbagi informasi. 
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5). Responsiveness dan fulflllment yatu ketepatan waktu dari sebuah website yang 

merespon customer dalam sebuah lingkungan online, seperti bagaimana 

menjawab pertanyaan dari customer dengan cepat dan efisien dapat direspon 

melalui email secara sopan. 

3. Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting ketika seseorang 

melakukan  transaksi pembelian secara online. Menurut Mowen (2002) 

kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki konsumen dan kesuluruhan 

kesimpulan yang dibuat terhadap objek, atribut dan manfaatnya. Saat berbelanja 

melalui media sosial maupun platform e-commerce yang menjadi pertimbangan 

bagi setiap pembeli adalah kepercayaan yang dimiliki terhadap online shop atau 

penjualnya. 

 Kepercayaan konsumen akan timbul dilihat dari seberapa populernya akun 

online shop (Mujiyana & Ellisa, 2013). Dengan kata lain semakin populernya 

suatu akun online shop maka meningkat pula kepercayaan bagi calon pembeli. 

Kepercayaan juga dapat mempengaruhi dengan transaksi yang terjadi antara 

pembeli dan penjual. Menurut Chadafi (2016) suatu transaksi online akan tercapai 

apabila kedua belah pihak saling mempercayai. Konsumen yang percaya terhadap 

online atau penjual akan bersedia untuk menerima kekurangan pada online shop 

sesuai ekpektasi positif mereka mengenai perilaku online shop di masa mendatang 

(Kimery dan McCord, 2002). 
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Akbar & Parvez (2009) menyatakan bahwa dalam bisnis, kepercayaan 

(trust) dipandang sebagai salah satu dari yang paling penting dan juga relevan dari 

suatu hubungan yang stabil dan kolaboratif. Kepercayaan hanya ada ketika salah 

satu pihak memiliki kepercayaan kepada pihak lain dalam suatu pertukaran mitra 

kehandalan dan integritas. Jika salah satu pihak mempercayai pihak yang lain 

maka akhirnya akan melahirkan niat perilaku positif terhadap pihak kedua. 

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) sangat 

penting untuk membangun dan membina hubungan jangka panjang menurut 

Rousseau et al., (1998) dalam Akbar dan Parvez (2009). Menurut Ganesan (1994), 

kepercayaan (trust) dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu: 

1. Trust in partner’s honesty (Kepercayaan terhadap kejujuran mitra atau 

perusahaan). 

2. Trust ini partner’s benevolence (Kepercayaan terhadap niat baik perusahaan). 

Yousafzai et al. (2003) mengatakan jika kepercayaan ini tidak begitu saja 

muncul dalam benak konsumen, melainkan harus melalui suatu proses, dibangun 

mulai dari awal menggunakan dan dapat dibuktikan. Kepercayaan dalam 

lingkungan e-commerce lebih difokuskan pada proses transaksi, proses tersebut 

berbeda dengan transaksi tradisional yang melibatkan toko atau warung 

konvensional lainnya dimana suatu sikap kepercayaan konsumen lebih 

cenderung berfokus pada hubungan tatap muka pribadi (interpersonal) secara 

langsung  Kim et al (2007). Kepercayaan pelanggan telah lama dianggap sebagai 

perantara dalam transaksi antara pelanggan dengan vendor/penjual e-commerce 
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yang dapat mewujudkan harapan dari pelanggan sebagai hasil hubungan 

transaksi tersebut. 

Gambar 1.2 A Trust Relationship Between Costumer and E-Commerce 

Vendor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ratnasingham, 1998 

Berdasarkan gambar diatas, kepercayaan merupakan komponen pusat 

antara pelanggan dan pihak vendor/penjual e-commerce. Para peneliti menemukan 

bahwa kepercayaan sangat penting terutama, dalam hubungan antara konsumen 

dan pihak vendor/penjual e-commerce (Ratnasingham, 1998). Gambar diatas 

menunjukkan hubungan mendasar antara kepercaaan pelanggan dengan 

vendor/penjual e-commerce, ketika pelanggan membuat keputusan dalam situasi 

yang berisiko dan penuh ketidakpastian. 
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3.1 Manfaat Kepercayaan 

Ada beberapa manfaat yang didapat dalam kepercayaan konsumen yaitu:  

1. Cooperation, kepercayaan dapat meredakan perasaan ketidakpastian dan 

risiko, jadi bertindak untuk menghasilkan kerjasama antara anggota 

relationship. 

2. Commitment, komitmen merupakan komponen yang dapat membangun 

relationship dan merupakan hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk 

hanya dengan pihak-pihak yang saling percaya.  

3. Relationship duration, kepercayaan mendorong anggota relationship 

bekerja untuk menghasilkan relationship dan untuk menahan godaan untuk 

tidak mengutamakan hasil jangka pendek dan atau bertindak secara 

oportunis. Kepercayaan dari penjual secara positif dihubungkan dengan 

kemungkinan bahwa pembeli akan terlibat dalam bisnis pada masa yang 

akan datang, oleh karena itu member kontribusi untuk meningkatkan 

durasi relationship.  

4. Kualitas, pihak yang percaya lebih mungkin untuk menerima dan 

menggunakan informasi dari pihak yang dipercaya, dan pada gilirannya 

menghasilkan benefit yang lebih besar dari informasi tersebut. 

3.2 Indikator Kepercayaan Konsumen 

Menurut Gefen, Mayer et al (1995), mengungkapkan 3 faktor yang dapat 

membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain yatu kemampuan (ablity), 

kebaikan hati (benevolence) dan integeritas (integrity). Tiga faktor ini menjadi 
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dasar penting untuk membangun kepercayaan seseorang agar dapat mempercayai 

suatu media, transaksi atau komitmen tertentu. Berikut penjelasan tentang ketiga 

faktor tersebut: 

1. Kemampuan (Ability) 

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik 

penjual/organisasi dalam mempengaruhi bagaimana penjual mampu 

menyediakan produk yang dibutuhkan pelanggan, melayani pelanggan 

dengan baik, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. 

Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan 

keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi. 

2. Kebaikan hati (Benevolence) 

Kebakan hati merupakan kemauan toko online dalam memberikan 

kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan 

konsumen. Profit yang diperoleh toko online dapat dimaksimumkan, 

tetapi kepuasan pelanggan juga tinggi. Toko online tidak hanya 

semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan juga 

memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan 

pelanggannya. 

3. Integritas (Integrity) 

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebasaan penjual 

dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada 

konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas 

produk maupun layanan apakah dapat dipercaya atau tidak. 
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C. Hubungan antar Variabel 

1. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan yaitu, kualitas 

layanan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap konsumen dalam 

kepuasan pelanggan. Di mana dengan dengan pemberian layanan yang berkualitas 

dan sesuai dengan kebutuhan konsumen maka akan mempengaruhi tingkat 

kepuasan terhadap situs online maka konsumen merasa senang dan puas dalam 

pelayanan yang diterima karena sesuai dengan apa yang diharapkan  konsumen. 

Menurut Ganjar Disastra (2016) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Dengan melakukan pelayanan yang baik terhdap konsumen yang dirasa 

akan memberikan manfaat bagi konsumen maka akan menumbuhkan rasa 

kepuasan tersendiri oleh konsumen, sehingga diharapkan konsumen akan loyal 

dan merasa puas berbelanja secara online. Didukung oleh penelitian terdahulu 

oleh Fibria Anggraini (2018) menunjukan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. 

 

2. Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepuasan pelanggan 

Hubungan antara kepercayaan dan kepuasan pelanggan yaitu dengan  

kepercayaan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap konsumen dalam 

kepuasan pelanggan. Di mana dengan kepercayaan yang besar dan baik dari 

pengguna internet maupun media sosial terhadap situs jual beli online maka 

konsumen tidak ragu dan merasakan kepuasan tersendiri dalam menggunakan 
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situs jual beli online. Menurut penelitian yang dilakukan Amelia Andhini (2017) 

menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Semakin populernya situs online tersebut maka tingkat 

kepercayaan pembeli semakin tinggi. 

Selanjutnya, kepercayaan pembeli terhadap penjual online yang terkait 

bagaimana si penjual dapat menyakinkan calon pembeli untuk menjamin 

informasi dan kebenaran situsnya. Didukung oleh penelitian terdahulu oleh Sri 

Wiludjeng (2013) menunjukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

D. Kerangka Pikir 

1. Kualitas Layanan 

 Menurut Tjiptono (2007) kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen. Hubungan antara variabel kualitas 

layanan dengan kepuasan pelanggan di dalam penelitian ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ganjar Disastra (2016), Fibria Anggraini 

(2018). Menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan jalur H1. 

H1 : Semakin baik layanan kualitas yang diberikan ke konsumen, maka 

semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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2. Kepercayaan 

 Menurut Mowen (2002). Kepercayaan adalah semua pengetahuan yang 

dimiliki oleh setiap konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat terhadap objek, 

atribut dan manfaatnya.Hubungan antara variabel kepercayaan dengan kepuasan  

pelanggan di dalam penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Amelia Andhini (2017) dan Sri Wiludjeng (2013). Menyatakan 

bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

menjadi dasar untuk menetapkan jalur H2. 

H2 : Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan pelanggan. 

Adapun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu kerangka penelitian 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Gambar 2.4 

Kerangka Pikir 

 

        H1 

                                                   H2 

  

 

Kerangka pikir ini dibuat guna memberikan gambaran mengenai pengaruh 

kuaitas layanan dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan secara online pada 

JD.ID. 

Kepercayaan 

 

Kualitas 

Layanan 

 
Kepuasan 

Pelanggan 
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Dalam kerangka pikir yang ada pada gambar 2.4 menunjukan bahwa 

Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan melalui situs online 

JD.ID, dikarenakan semakin baik layanan kualitas yang diberikan ke konsumen, 

maka semakin meningkat kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ganjar Disastra (2016), Fibria Anggraini (2018). 

Menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Pada gambar 2.4 menunjukan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan melalui situs online shop di JD.ID, dikarenakan konsumen 

akan menggunakan situs online shop apabila situs online shop dirasa memilik 

keamanan yang tinggi dan informasi yang diberikan jelas maka akan tinggi 

tingkat kepercayaan konsumen sehingga konsumen akan merasa puas. Hal ini 

didukung terdahulu oleh Fibria Anggraini (2018) menunjukan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

E. Hipotesis

H1: Semakin baik layanan kualitas yang diberikan ke konsumen, maka

semakin meningkat kepuasan pelanggan.

H2: Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi

tingkat kepuasan pelanggan.

H3: Kualitas layanan berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan.


