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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Pelanggan 

a) Pengertian Perilaku Pelanggan 

Pengertian tentang perilaku pelanggan sangatlah penting dalam 

pemasaran. Suatu perilaku pelanggan merujuk pada sikap pelanggan 

ketika membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Menurut Kotler 

dan Keller (2009) perilaku pelanggan  adalah sebuah studi mengenai 

bagaimana seseoarang, sekelompok, dan sebuah organisasi memilih, 

membeli, dan menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan.  

Sedangkan menurut Setiadi (2010) perilaku pelanggan merupakan 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusuli tindakan ini. Berdasarkan haltersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa perilaku pelanggan merupakan sikap dari 

pelanggan terhadap suatu barang atau jasa yang di konsumsi. 

b) Model Perilaku pelanggan 

Persaingan yang semakin insentif menuntut para pemasar agar dapat 

memahami pelanggan lebih dalam, untuk memahami perilaku pelanggan 

tersebut terdapat beberapa model yang bisa digunakan sebagai acuan. Pada 
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penelitian ini model perilaku pelanggan yang digunakan mengambil dari 

Kotler dan Keller (2009).  

Gambar 2.1 

Model Perilaku Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009) 

 

Model tersebut menunjukkan bahwa stimuli pemasaran dan stimuli lain 

akan mempengaruhi karakteristik pelanggan dan selanjutnya akan 

mempengaruhi proses keputusan pembelian dan berakhir pada keputusan 

pembelian. Rangsangan pemasaran terdiri dari: produk dan jasa, harga, 

distribusi, komunikasi. Sedangkan Rangsangan lain terdiri dari: ekonomi, 

teknologi, politik, dan budaya. 

Karakteristik pembeli terdiri dari: budaya, sosial, pribadi, psikologi, 

dan informasi. Sedangkan proses keputusan pembeli terdiri dari: pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 
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perilaku paspembelian. Berdasarkan model tersebut maka keputusan 

pascapembelian ditentukan oleh rangsangan yang berasal dari pemasaran 

ataupun rangsangan lain serta karakteristik pelanggan. Keputusan pelanggan 

dapat berupa pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan toko, waktu dan 

jumlah pembelian. 

Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam 

kesadaran pelanggan antara kedatangan rangsangan pemasaran 

dari luar dan keputusan pembelian akhir.  

a. Psikologis Komunikasi 

Empat psikologis komunikasi: motivasi, persepsi, pembelajaran, dan 

memori yang mempengaruhi respons pelanggan secara fundamental. 

1) Motivasi 

Menurut Kotler dan Amstrong (2003) (dalam Azwita 

Arifuddin, 2012), motivasi adalah suatu konsep yang digunakan 

ketika dalam diri kita muncul keinginan dan menggerakkan serta 

mengarahkan tingkah laku. Sedangkan menurut Schiffman dan 

Kanuk (2008), motivasi dapat digambarkan sebagai tenaga 

pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk 

bertindak. Tenaga pendorong tersebut dihasilkan oleh keadaan 

tertekan, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

 

2) Persepsi 



11 
 

 
 

Persepsi (perception) adalah proses di mana kita memilih, 

mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya 

adalah bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada 

rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan 

terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri 

kita. 

3) Pembelajaran 

Ketika kita bertindak, kita belajar. Pembelajaran (learning) 

mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari 

pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari,  

meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak sengaja. Ahli teori 

pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui 

interaksi dorongan, ransangan, pertanda, respons, dan penguatan. 

4) Memori 

Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita 

menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Ahli 

psikologi kognitif membedakan antara memori jangka pendek STM 

(short term memory) penyimpanan informasi temporer dan terbatas 

dan memori jangka panjang LTM (long term memory) penyimpanan 

yang lebih permanen dan pada dasarnya tak terbatas.  
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b. Karakteristik Kosumen 

Perilaku pembelian pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti budaya, sosial, dan pribadi (Kotler dan Keller, 2009).  

1. Faktor Budaya 

Menurut Kotler dan Keller (2009), Budaya (culture) adalah 

pengukur dasar keinginan dan perilaku seseorang. Kelas budaya, 

subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian 

pelanggan.  

a. Subbudaya (subculture)  

Subbudaya merupakan bagian-bagian yang ada pada 

budaya yang menunjukkan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk anggota meraka. Subbudaya meliputi kebangsaan, 

agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.  

b. Kelas Sosial  

Kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah stratifikasi sosial 

atau tingkatan sosial yang relatif sama dan bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai 

anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama (Kotler 

dan Keller 2009).  

2. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, 

keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku 

pembelian.  
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a. Kelompok Referensi  

Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah 

semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap 

muka) seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, atau 

memberikan pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku orang tersebut seperti seperti agama, professional, dan 

kelompok persatuan perdagangan, yang cenderung lebih resmi 

dan memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. 

b. Keluarga 

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf diatas keluarga 

merupakan suatu kelompok yang sangat berpengaruh terhadap sikap 

seseorang oleh karena itu anggota keluarga  adalah kelompok 

referensi utama yang paling berpengaruh (Kotler dan Keller, 2009). 

c. Peran dan Status 

Peran merupakan suatu posisi seseorang dalam tiap 

kelompok dimana dia menjadi anggota berdasarkan peran status. 

Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan 

seseorang. Setiap peran menyandang status. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup 

pembeli; pekerjaan dan keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep 

diri; serta gaya hidup dan nilai. 
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a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Siklus hidup keluarga dan jumlah,  usia serta jenis kelamin 

seseorang dapat menentukan Selera seseorang baik makanan, 

pakaian, perabot ataupun rekreasi. 

b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan 

yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan  

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seperti 

penghasilan, tabungan dan asset sangat berpengaruh terhadap 

pengeluaran. 

c) Kepribadian dan Konsep Diri 

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang 

mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang dimaksudkan 

dengan kepribadian (personality), adalah sekumpulan sifat 

psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif 

konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan 

(termasuk perilaku pembelian). 

d) Gaya Hidup dan Nilai 

Orang-orang dari subbudaya dan kelas sosial yang sama 

mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Menurut 

Kotler dan Keller (2009), Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan 

pendapat. 
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c. Proses keputusan pembelian 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana pelanggan benar-benar membuat keputusan 

pembelian mereka. Menurut Kotler dan Keller (2009) dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran, keputusan pembelian pelanggan melalui lima 

tahap: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif,  

keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian sebagai berikut: 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Dengan rangsangan internal, salah satu kebutuhan 

normal seseorang sebagai contohnya rasa lapar, haus naik ke tingkat 

maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbul akibat 

rangsangn eksternal. 

2) Pencarian informasi 

Ternyata, pelanggan sering mencari jumlah informasi yang 

terbatas. Survei memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, 

setengah dari semua pelanggan hanya melihat satu toko, dan 

hanya 30% yang melihat lebih dari satu merek peralatan. Keadaan 

pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. Pada tingkat 

ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi 

tentang sebuah produk. 
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3) Evaluasi alternatif 

Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami 

proses evaluasi: Pertama, pelanggan berusaha memuaskan 

sebuah kebutuhan. Kedua, pelanggan mencari manfaat tertentu 

dari solusi produk. Ketiga, pelanggan melihat masing-masing 

produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan 

untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan ini. Pelanggan akan memberikan perhatian terbesar 

pada atribut yang menghantarkan manfaat yang memenuhi 

kebutuhan. 

4) Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, pelanggan membentuk preferensi 

antar merek dalam kumpulan pilihan. Pelanggan mungkin juga 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, pelanggan dapat 

membentuk lima subkeputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, 

dan metode pembayaran. 

5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah pembelian, pelanggan mungkin mengalami konflik 

dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau 

mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan 

waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. 
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Karena itu tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian. 

Beberapa perilaku setelah pembelian, antara lain : 

a) Kepuasan pascapembelian 

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan 

dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi 

harapan, pelanggan kecewa; jika memenuhi harapan, 

pelanggan puas; jika melebihi harapan, pelanggan sangat 

puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli 

produk kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan 

atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada orang 

lain. 

b) Tindakan pascapembelian 

Jika pelanggan puas, ia mungkin ingin membeli produk 

itu kembali. Di pihak lain, pelanggan yang kecewa mungkin 

mengabaikan atau mengembalikan produk. Pelanggan 

mungkin mencari informasi yang memastikan nilai produk 

yang tinggi. 

c) Penggunaan dan penyingkiran pascapembelian 

Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli 

menggunakan dan menyingkirkan produk. Pendorong kunci 

frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk semakin 

cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, semakin cepat 

pelanggan kembali ke pasar untuk membelinya lagi. 
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2. Kepuasan Pelanggan 

Definisi kepuasan 

Seorang pelanggan mempunyai sebuah harapan atas produk atau jasa yang 

sudah dia beli. Kepuasan pelanggan terhadap pembelian tergantung pada kinerja 

nyata sebuah produk. Kepuasan pelanggan sangat berhubungan dengan pasca 

pembelian Strydom (2000) mengatakan setelah pelanggan melakukan pembelian 

terhadap suatu produk mereka akan merasa puas atau tidak puas.  Jika kinerja 

produk kurang dari harapan maka pelanggan akan merasa kecewa. Menurut 

Kotler et al (2003) kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang 

timbul dari membandingkan persepsi tentang kinerja (atau hasil) dari suatu 

produk dengan harapan yang dimilikinya. Jika kinerja menyamai harapan maka 

pelanggan akan merasa puas, akan tetapi apabila kinerja melampaui harapan 

maka pelanggan akan merasa amat puas atau terpukau. 

Metode pengukuran kepuasan 

Pengukuran kepuasan dari pelanggan sangat berguna bagi perusahaan, karena 

tingkat kepuasan dari pelanggan tersebut dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan untuk mengkaji dan memberikan umpan balik terhadap pelanggan 

agar pelanggan menjadi lebih puas. Menurut Kotler et al (2003) umumnya 

tingkat kepuasan pelanggan dapat diukur dengan empat metode yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka terhadap perusahaan. 

2. Ghost Shopping (pembeli bayangan) 
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Ghost Shopping adalah salah satu cara untuk memperoleh gambaran 

kepuasan pelanggan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk menjadi atau bersikap sebagai pembeli atau pelanggan 

potensial produk perusahaan dan juga pesaing perusahaan. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan berusaha menghubungi kembali para pelanggan yang telah 

berhenti menjadi pembeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa pelanggan tersebut pindah atau berhenti, dari metode 

tersebut maka dapat diketahui pelayanan yang diberikan memuaskan atau 

tidak. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan melakukan survey 

langsung kepada pelanggan secara berkala. Melalui survei perusahaan 

akan mengetahui tanggapan dan timbal balik secara langsung dari 

pelanggan dan memberikan tanda baik kepada pelanggan bahwa 

perusahaan senantiasa memperhatikan pelanggannya.  

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

Para ahli menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Lupyoadi (2001) mengemukakan lima faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan yaitu: 

a. Kualitas produk, yaitu rasa puas yang disebabkan oleh bahwa produk 

yang mereka gunakan berkualitas. 
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b. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu rasa puas yang disebabkan oleh 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c. Emosi, yaitu pelanggan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi.  

d. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi kepada pelanggan. 

e. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu 

produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Berdasarkan metode yang digunakan tersebut, maka perusahaan 

dapat menilai kinerja yang mereka berikan kepada pelanggan. Terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan 

antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar 

yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan.  

 

3. Kepercayaan Pelanggan 

Definisi kepercayaan pelanggan 

Suatu kepercayaan merupakan faktor penentu bagi hubungan antara 

pelanggan dan perusahaan. Kepercayaan tidak muncul begitu saja melainkan 
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harus dibangun dan di buktikan oleh perusahaan. Setiap pelanggan memiliki 

kepercayaan yang berbeda-beda, ada yang memiliki kepercayaan yang lebih 

tinggi ataupun sebaliknya. Tingkat kepercayaan tersebut muncul tergantung dari 

manfaat produk serta kepuasan yang didapatkan dari produk atau jasa yang 

sudah dikonsumsi. 

Kepercayaan sangat berhubungan dengan psikoligis, Rousseau et al (1998) 

menyatakan bahwa kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan 

perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku 

yang baik dari orang lain.  

Menurut Sciffman dan Kanuk (2000) kepercayaan merupakan mental atau 

verbal pernyataan yang mencerminkan pengetahuan khusus seseorang dan 

penilaian tentang beberapa ide atau hal. Sedangkan menurut Ramadhani (2002) 

menyimpulkan kepercayaan merupakan kemauan seseorang untuk bertumpu 

pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan perasaan yakin dari 

pelanggan terhadap barang atau jasa.  

Menurut McKnight et al (2002) kepercayaan pelanggan dapat diukur 

dengan menggunakan dimensi kepercayaan pelanggan yaitu: 

 

1. Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin 

terhadap orang lain dalam suatu situasi yang terdiri dari benevolence (niat 

baik),integrity (integritas), dan competence (kompetensi). 
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2. Trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang 

siapbergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan 

mengarah langsung kepada orang lain yang terdiri dari willingness to dependdan 

subjective probability of depending (kesediaan pelanggan secara subjektif berupa 

pemberian informasi pribadi kepada penjual). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan 

pelanggan terhadap sebuah toko online. Menurut McKnight et al (2002) terdapat 

dua faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan yaitu; perceived web vendor 

reputation, dan perceived web site quality.  

a. Perceived web vendor reputation 

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual 

berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi adalah 

suatu hal yang penting untuk membangun kepercayaan seorang pelanggan 

terhadap penjual karena pelanggan tidak memiliki pengalaman pribadi 

dengan penjual, Reputasi dari mulut ke mulut yang juga dapat menjadi kunci 

ketertarikan pelanggan. Informasi positif yang didapat oleh pelanggan 

tentang penjual dapat mengurangi persepsi terhadap resiko dan 

ketidakamanan ketika bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat membantu 

meningkatkan kepercayaan pelanggan. 

b. Perceived web site quality 

Perceived web site quality merupakan gambaran kualitas situs dari 

toko maya. Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama yang 
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terbentuk. Tampilan website yang professional memberikan rasa nyaman 

kepada pelanggan, dengan begitu pelanggan dapat lebih percaya dan 

nyaman dalam melakukan pembelian. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan jika perusahaan 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan maka dapat membangun rasa percaya 

pelanggan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan peran 

penting dalam hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. 

4. Loyalitas Pelanggan 

Definisi lotalitas pelanggan 

Loyalitas pelanggan dalam Pasca pembelian sangat menentukan loyalitas 

pelanggan karena pada saat pasca pemebelian pelanggan akan menilai apakah 

produk yang sudah dibeli sesuai harapan mereka atau tidak, apabila sesuai 

dengan harapa pelanggan maka mereka akan merasa puas, jika pelanggan merasa 

puas maka mereka akan menjadi loyal. Loyalitas pelanggan merupakan sebagai 

orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-

ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang secara terus-menerus dan berulang 

kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau 

jasa tersebut. 

Tjiptono (2007) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sikap yang 

sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Sedangkan 

Foster (2008) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai suatu komitmen yang 
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mendalam untuk melakukan pembelian kembali atau berlangganan atas suatu 

produk atau pelayanan secara konsisten untuk masa datang, serta tidak 

terpengaruh pada lingkungann yang ada serta hal lain yang berpotensi pada 

kemungkinan berpindahnya pelanggan ke perusahaan pesaing.  

Metode pengukuran loyalitas 

Terdapat beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai alat untuk mengukur 

loyalitas pelanggan, adapun Foster (2008) loyalitas pelanggan dapat diukur 

dengan empat indikator yaitu:   

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (repeat purchase) 

2. Membeli di luar lini produk atau jasa (purchase across product lines) 

3. Mengajak orang lain (refers others) 

4. Menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan (tidak mudah terpengaruh 

oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan terdapat beberapa 

aspek yang dapat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Vanessa 

(2007) loyalitas dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: 

a. kepuasa yaitu sebuah perbandingan antara harapan sebelum melakukan 

pembelian dan kinerja yang didapatkan pasca pembelian 

b. ikatan emosi, yaitu pelanggan mempunyai daya tarik tersendiri terhadap 

sebuah merek produk. ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah ketika 

pelanggan merasakan ikatan yang kuat dengan pelanggan lain ketika 

menggunakan produk atau jasa yang sama.  
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c. kepercayaan, yaitu kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan 

atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. 

d. kemudahan, pelanggan akan merasa nyaman dengan sebuah kualitas produk 

dan merek ketika situasi mereka melakukan transaksi memberikan 

kemudahan. Bagian dari loyalitas pelanggan seperti pembelian produk 

secara teratur dapat didasari pada akumulasi pengalaman setiap saat.  

e. pengalaman dari perusahaan, yaitu sebuah pengalaman seseorang dari  

perusahaan sehingga membentuk perilaku. Ketika mendapatkan pelayanan 

yang baik dari perusahaan, maka akan mengulangi perilaku pada perusahaan 

tersebut. 

Dalam hal toko online, pelanggan yang loyal terhadap sebuah toko online 

didasari oleh kepuasan dan kepercayaan yang didapatkan pasca pembelian. Oleh 

karena itu maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang loyal terhadap toko 

online merupakan pelanggan yang memiliki kepercayaan serta perasaan puas 

sehingga mereka melakukan pembelian secara berulang dan berkomitmen 

terhadap produk yang ditawarkan walau dihadapkan dengan beberapa produk 

pesaing. 

 

 

B. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

1. Kerangka pikir 

Berdasarkan landasan teori dan hasil dari penelitian terdahulu maka 

kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut: 
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Kepercayaan 

(X2) 

 

Loyalitas 

Pelanggan 
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Kepuasan  

(X1) 

Gambar 2.2 
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H1 
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Sumber: Nugroho (2015) yang dikembangkan 

 

Berdasarkan kerangka teori perlu mencaritahu apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian Sugiyono, (2005). Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka 

pikir yang telah digambarkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Kepuasan terhadap loyalitas  
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(Pratmaningsih et al (2013) menemukan bahwa kepuasan, kepercayaan 

dan komitmen memiliki dampak yang signifikan terhadap loyalitas terhadap 

belanja online, yang mana indikator kemudahan pengguna, isi informasi, 

inovasi, layanan pelanggan pelanggan,transaksi dan pengiriman 

mempengaruhi kepuasan pelanggan online yang selanjutnya berpengaruh 

terhadap loyalitas. Demikian pula dengan Suhari et al (2012) menemukan 

bahwa kepuasan mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas 

pelanggan di toko online. Adapun Elvandri (2011) juga menemukan bahwa 

kepuasan pelanggan saat melakukan transaksi online akan mempengaruhi 

sikap pelanggan dalam melakukan pembelian ulang.  Maka dari itu hipotesis 

yang bisa diambil adalah: 

H1 : Semakin puas pelanggan toko online maka semakin loyal pada toko 

online 

b. Pengaruh Kepercayaan terhadap loyalitas  

Selanjutnya penelitian Andika (2016) menemukan bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif dan sisginifikan terhadap loyalitas pelanggan online 

shopping, yang mana indikator kemampuan (ability) adalah indikator yang 

paling berpengaruh dalam varibel kepercayaan terhadap loyalitas. Putra 

(2015) menyimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan toko online, faktor utama yang paling berpengaruh adalah 

sistem pembayaran yang disediakan pada toko online, kemudian testimoni 

dari pelanggan juga berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan, adanya 

rasa aman dalam bertransaksi maka pelanggan akan menjadi loyal. Demikian 
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pula dengan Siagan & Cahyono (2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan yang selanjutnya akan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan di toko online, konsistensi merupakan 

faktor yang paling berpengaruh dalam variabel kepercayaan terhadap 

loyalitas.  Maka dari itu hipotesis yang bisa diambil adalah: 

H2 : Semakin percaya pelanggan pada toko online maka akan semakin loyal 
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