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ABSTRAK 

Chusnul Hajijah Murni, 2020 “Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan Dan 

Kemudahan Penggunaan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada Online Shop Di Shopee”. Jurusan Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Shinta Maharani, 

S.E, M.Ak. 

Kata Kunci: Kepuasan, Kepercayaan, Kemudahan Penggunaan, Loyalitas 

Pelanggan 

Seiring dengan maraknya pengguna internet dan aplikasi digital membuat 

e-commerce mulai dilirik para investor. Salah satu aplikasi marketplace yang 

sedang marak digunakan adalah Shopee. Shopee adalah satu dari banyak pihak 

yang memanfaatkan peluang bisnis e-commerce dengan meramaikan segmen 

mobile marketplace melalui aplikasi mobile mereka untuk mempermudah transaksi 

jual beli melalui perangkat ponsel. Secara general, Shopee sendiri memposisikan 

dirinya sebagai aplikasi marketplace. Pembeli juga dimudahkan dengan sistem 

pencarian produk yang lengkap dengan berbagai kategori serta trending hastag. 

Shopee juga menyediakan informasi yang lengkap. Situs Shopee juga menawarkan 

fitur live chat untuk dapat berkomunikasi langsung dengan penjual. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apakah kepuasan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee?, 2. Apakah 

kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee?, 3. 
Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada online 

shop di shopee?, 4. Apakah kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee?. 

Adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner dan dokumnetasi. Objek 

penelitian adalah pelanggan shopee sebanyak 100 responden yang diperoleh dengan cluster 

sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 

analisis regresi sederhana, uji t, uji f, dan koefisien determinasi. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Kepuasan berpengaruh secara 

parsial terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee. Hal tersebut dibuktikan 

nilai signifikansi uji t sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 2. Kepercayaan 

berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee. Hal 

tersebut dibuktikan nilai signifikansi uji t sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 3. 

Kemudahan penggunaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee. Hal tersebut dibuktikan nilai signifikansi uji t sebesar 0,284 lebih 

kecil dari 0,05 (α=5%). 4. Kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee. Hal 

tersebut dibuktikan hasil pengujian, diperoleh nilai Fhitung = 22.183 dengan signifikansi uji 

F sebesar 0.000. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai Ftabel 

(Ftabel=F(3,96,5%)=2,71). 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

E-commerce (Eletronik Commerce) merupakan konsep baru yang 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada Word Wide Web, 

pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaraingan informasai. E-

commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama 

kali elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu 

halaman web.1  

Menggunakan teknologi e-commerce atau perdagangan elektronik 

via internet atau memeperluas segmen konsumen bagi produk atau jasa yang 

ditawarkan. Bagi konsumen, pengguna toko online akan membuat waktu 

belanja menjadi lebih singkat. Konsumen tidak perlu lagi capek-capek 

keliling ke berbagai pertokoan untuk mendapatkan barang yang diinginkan, 

dan pada toko online biasanya harga yang ditawarkan akan menjadi lebih 

murah dibanding yang dijual di toko biasanya karena harga distribusi dari 

pihak produsen ke konsumen akan lebih pendek. 

Di Indonesia, ada perusahaan e-commerce yang menerapkan bentuk 

consumer to consumer (C2C) yaitu suatu aktivitas jual beli produk atau jasa 

yang menyediakan Marketplace dan Mall online bagi konsumen untuk 

melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara online. Pengguna 

 
1 Harman Maula, Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisioal 

Sampai Era Moderenisasi Global ( Bandung: Alfabeta,cv, 2017), 295. 



 

 

dapat menampilkan barang dagangannya di situs C2C agar pengguna 

lainnya dapat melihat dan tertarik untuk membeli.2 Contoh bisnis C2C di 

Indonesia adalah Shopee, Elevenia, Tokopedia, Bukalapak, Carousell, dan 

OLX.  

Seiring dengan maraknya pengguna internet dan aplikasi digital 

membuat e-commerce mulai dilirik para investor. Salah satu aplikasi 

marketplace yang sedang marak digunakan adalah Shopee. Shopee adalah 

satu dari banyak pihak yang memanfaatkan peluang bisnis e-commerce 

dengan meramaikan segmen mobile marketplace melalui aplikasi mobile 

mereka untuk mempermudah transaksi jual beli melalui perangkat ponsel. 

Secara general, Shopee sendiri memposisikan dirinya sebagai aplikasi 

marketplace. Perusahaan Shopee juga menyediakan aplikasi yang 

memudahkan penggunanya untuk membeli ataupun menjual produk hanya 

dengan mengunggah foto dan menuliskan deskripsi produk melalui 

smartphone yang dimiliki. Pembeli juga dimudahkan dengan sistem 

pencarian produk yang lengkap dengan berbagai kategori serta trending 

hastag. Shopee juga menyediakan informasi yang lengkap mengenai 

reputasi penjual sehingga konsumen bebas membandingkan dan memilih. 

Situs Shopee juga menawarkan fitur live chat untuk dapat berkomunikasi 

langsung dengan penjual. 

 
2 Sudaryono, Pengantar Bisnis: Teori & Contoh Kasus (Yogyakarta: C.V Andi offset, 

2015),  254. 



 

 

Setiap konsumen menginginkan rasa kepuasan perasaan yang 

dihasilkan dari suatu proses mengevaluasi apa yang telah diterima terhadap 

apa yang diharapkan oleh konsumen, menurut Kotler, kepuasan adalah 

sejauh mana suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan 

pemebeli. Kepuasaan konsumen diartikan sebagai suatu keaadaan di mana 

harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang 

diterima oleh konsumen. Ada beberapa produk yang jauh di bawah harapan, 

konsumen akan kecewa. Sebaliknya, produk yang memenuhi harapan , 

konsumen akan puas.3 Harapan konsumen dapat diketahui dari pengalaman 

mereka sendiri saat menggunakan produk tersebut, informasi dari orang 

lain, dan informasi yang diperoleh dari iklan atau promosi yang lain. 

Pelanggan yang puas belum tentu berarti puas. Sebaliknya 

pelanggan yang puas cenderung untuk menjadi pelanggan yang loyal. 

Menurut Tse and Wilton dinyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian yang 

dirasakan antara harapan sebalumnya dan kinerja aktual produk setelah 

memakainnya. Bila pelanggan merasa puas maka akan memberikan 

dorongan yang besar untuk melakukan pembelian ulang begitu pula 

sebaliknya.4 

 
3 Etta Mamang Sangadji, dkk, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai: Himpunan 

Jurnal Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2013), 181. 
4 Haidir Harun, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasaan Pelanggan Untuk 

Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Produk Telkom Flexsi,” Skipsi (Semarang : Universitas 

Diponegoro, 2006), 10. 



 

 

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui 

Online Shop, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi 

jual beli. Terbukti dengan banyaknya kasus penipuan dengan modus Online 

Shop. Terutama disebabkan karena  pembeli tidak dapat bertatap muka 

secara langsung dengan penjual, sehingga sistem kepercayaan menjadi 

modal dalam setiap transaksi jual beli online. Menurut  Barnes, kepercayaan 

adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan 

pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk 

bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan 

memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya 

dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat 

dipercaya.5  

Moorman, Deshpande dan Zaltman seperti dikutip oleh Zulganef 

mendefinisikan kepercayaan sebagai keinginan mengguntungkan diri pada 

mitra bertukar yang dipercayai. Definisi lain Remel, Holmes dan Zanna 

yaitu kepercayaan merupakan rasa percaya diri seseorang yang akan 

ditemukan berdasarkan hasrat dari orang lain daripada kekuatan dirinya 

sendiri. Morgan dan Hunt berpendapat bahwa ketika sesuatu pihak 

mempunyai keyakinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran 

mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada 

kepercayaan.6 Beberapa modus penipuan yang marak terjadi di Online 

 
5 Harman Maula, Manajemen Pemasaran, 301. 
6 Sutrisni, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Desain Produk, Harga 

dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Indosat IM3 Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro Semarang,” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 53. 



 

 

Shop, yaitu penjual yang menghilang setelah pembeli melakukan 

pembayaran, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau 

tidak sesuai dengan gambar yang ada di Online Shop tersebut, dan 

sebagainya. Tapi banyak nya masalah yang sering terjadi masih banyak 

pengguna online shop dalam melakukan pembelian ulang pada penguna 

shopee tersebut. 

Dalam lingkungan bisnis online, konsumen melihat teknologi 

sebagai alat perantara untuk proses yang mendasari untuk mendapatkan 

produk, layanan, dan atau informasi dari sebuah bisnis online. Selama 

belanja online, kepercayaan dapat menjadi faktor penting bagi konsumen 

untuk membuat keputusan pembelian sejak konsumen dan sering kali kita 

banyak melihat risiko yang terlibat dalam transaksi online seperti risiko 

finansial, resiko produk, serta kepedulian terhadap privasi dan keamanan. 

Ketika belanja online pertama kali diperkenalkan ke konsumen, pembeli 

merasa belanja online itu tidak nyaman dan menggunakan internet untuk 

membeli barang konsumen juga tidak yakin akan barang yang ditawarkan. 

Para peneliti menemukan dirasakan pentingnya perilaku kontrol menjadi 

faktor penting untuk memprediksi niat dan perilaku konsumen online. 

Menerapkan kontrol perilaku yang di rasakan dalam konteks belanja di 

internet dan disebut sebagai memiliki tingkat kemudahan atau kesulitan, 

lebih lanjut mereka menyatakan bahwa kontrol perilaku berkaitan erat 



 

 

dengan kepercayaan konsumen dalam/kemampuanya untuk belanja toko 

melalui internet.7 

Model penerimaan teknologi mempostulasikan bahwa perilaku 

penerimaan teknologi informasi dibangun diatas dua keyakinan utama yaitu 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi 

kegunaan (perceived usefulness). Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) didefinisikan sebagai suatu derajat dimana seseorang 

percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi akan membuat 

seseorang bebas dari upaya, sedangkan persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu 

teknologi akan meningkatkan performa kinerja seseorang.  Dengan kata lain 

penggunaan teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang 

yang menggunakannya.8Menurut Henderson dan Divett, persepsi kegunaan 

dan persepsi kemudahan penggunaan yang positif akan secara langsung 

mempengaruhi niat penggunaan. Masrom dan Hussein dalam Shittu et al, 

mendefinisikan niat perilaku sebagai ukuran kekuatan sebuah niat untuk 

melakukan perilaku tertentu terutama penggunaan sistem informasi. Niat 

penggunaan (intention to use) adalah kecenderungan perilaku untuk tetap 

menggunakan suatu teknologi. Banyak pemasar yang mengalami kesulitan 

ketika meneliti pengadopsian inovasi, karena seringkali konsumen yang 

 
7 Ujang Sumarwan Dkk, Riset Pemasaran dan Konsumen (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 

2013), 230. 
8Rila Anggreini, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan 

Terhadap Niat Untuk Menggunakan dan Penggunaan Aktual Layanan Jejaring Sosial Berbasis 

Lokasi (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang),” 

Jurnal Ekonomi Bisnis, 1 (1 maret 2015), 44. 



 

 

memiliki niat berperilaku tidak selalu mengejawantahkan niat berperilaku 

mereka ke dalam perilaku penggunaan, sehingga di dalam model 

penerimaan teknologi ditambahkan prediktor perilaku, yaitu penggunaan 

aktual (actual use). 9 Masalah yang kerap terjadi yaitu orang yang tidak bisa 

mengopengoprasikan aplikasi dalam belanja online. 

Kemudahan penggunaan bardampak pada perilaku, yaitu semakin 

tinggi persepsi seseorang tentang menggunakan sistem, semakin tinggi pula 

tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Intensitas penggunaan dan 

interaksi antara pengguna dengan sistem juga dapat menunjukkan 

kemudahan penggunaan. Sebuah sistem yang sering digunakan 

menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah sudah dikenal dan lebih mudah 

digunakan oleh penggunanya. Ketika seorang konsumen merasakan 

kemudahan dalam interaksi dengan situs e-commerce, untuk mencari 

informasi produk, membeli produk, dan melakukan pembayaran, maka 

mereka akan mempertimbangkan belanja online akan lebih berguna. Sebuah 

sistem dianggap sulit untuk digunakan akan dianggap kurang bermanfaat 

bagi penggunanya untuk melakukan belanja secara online. 10 

Persepsi kemudahan menurut Jogiyanto Hartono definisikan sebagai 

suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi dapat dengan jelas digunakan dan tidak dibutuhkan banyak usaha, 

melainkan mudah digunakan dan mudah mengoperasikan. Kemudahan 

 
9 Rila Anggreini, Pengaruh Persepsi, 45. 
10Aldy Sapta Perdana, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Pengalaman 

Berbelanja, Kepercayaan Konsumen, Dan Promosi Terhadap Minat Beli Mahasiswa Fkip Unila  Di 

Situs Jual Beli Online Shopee,” Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019), 19. 



 

 

memberikan arti sebagai suatu yang memiliki tingkat efisiensi. Penggunaan 

aplikasi yang mudah akan membuat seseorang dapat menikmati berbelanja 

online dengan nyaman. 

Menurut Tsai dan Huang mengungkapkan bahwa kepuasan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi online repuchase 

intention. Hal tersebut dikarenakan kepuasan merupakan respon emosional 

positif dari konsumen yang dapat menimbulkan keinginan konsumen untuk 

melakukan pembelian kembali. Faktor lain yang juga mempengaruhi online 

repuchase intention disampaikan oleh Aren, Guzel, Kabadayi dan Alpkan 

yakni perceived ease of use. Kemudahan penggunaan ini mengacu pada 

penggunaan suatu web. Faktor ini dianggap sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi online repuchase intention karena sejak awal pembelian 

konsumen sudah menanamkan bahwa berbelanja menggunakan internet 

tidak akan rumit sehingga ketika konsumen merasa kesulitan dalam 

mengoperasikan atau menggunakan situs belanja online, maka konsumen 

akan meninggalkan toko atau situs web tersebut. Hal ini disetujui oleh Chiu, 

Chang, Cheng, dan Fang yang mengatakan jika konsumen percaya ketika 

melakukan belanja online maka konsumen akan terbebas dari usaha yang 

berat sehingga dapet menimbulkan keinginan untuk membeli kembali di 

kemudian hari.11 

 
11 Leviana Bella Nugrahaningtiyas Hutapea, “Hubungan Antara Kepercayaan Konsumen 

dan Repurchase Intention di Online Shopping, “ Sripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 

2019), 6. 



 

 

Banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan 

modus Online Shop. Terutama disebabkan karena pembeli tidak dapat 

bertatap muka secara langsung dengan penjual, pengiriman barang yang 

tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual atau tidak sesuai 

pesananan, penjual yang menghilang setelah pembeli melakukan 

pembayaran. Hal ini yang menyebabkan sebagian pelanggan tidak memiliki 

rasa kepuasan dan kepercayaan terhadap pembelian secara online tersebut. 

Akan tetapi tidak mengurangi konsumen yang melakukan pembelian secara 

online. Penggunaan media sosial sekarang ini digunakan sebagai tempat 

penjualan online yang memudahkan penggunaannya dalam proses jual beli. 

Tetapi, dalam penggunaannya banyak konsumen yang belum menguasai 

penggunaan dalam transaksi jual bali online tersebut. 

Menurut Morais, menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah 

komitmen pelanggan terhadap suatu merek toko, atau pemasok, berdasarkan 

sifat yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten.12 Peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan 

mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat dari loyalitas pelanggan adalah 

berkurangnya pengaruh serangan dari para kompetitor dari perusahaan 

sejenis, tidak hanya kompetisi dalam hal produk namun juga kompetisi 

dalam hal persepsi. Selain itu pelanggan yang loyal dapat mendorong 

 
12 Etta Mamang Sangadji, dkk, Perilaku Konsumen, 104. 



 

 

perkembangan perusahaan dengan memberikan ide atau saran kepada 

perusahaan agar meningkatkan kualitas produknya 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengambil judul 

“Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Online Shop Di Shopee”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin 

dicapai sebagai berikut: 

a. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada online 

shop di shopee? 

b. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee? 

c. Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop di shopee? 

d. Apakah kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada online 

shop di shopee? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin 

dicapai sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada online shop di shopee 



 

 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kepercayaan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis kemudahan penggunaan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop di shopee 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan manfaat bagi beberapa 

pihak, yaitu: 

a. Manfaat bagi penulis 

a) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bidang ekonomi 

khususnya pada Pengaruh kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan 

penggunaan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee. 

b) Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian. 

c) Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya 

dengan data yang diperoleh. 

d) Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian studi akhir pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

b. Manfaat bagi Akademisi 

a) Menambah pengetahuan dalam pengaruh kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan terhadap loyalitas pelanggan pada online 



 

 

shop di shopee, serta masukan pada penelitian dengan topik yang 

sama pada masa yang akan datang. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa tentang pegetahuan dalam skripsi ini. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini , pembahasan dalam 

laporan penelitian ini, penulis mengelompokkan dalam lima bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama 

lain. Sistematika dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencangkup latar belakang masalah untuk 

memaparkan permasalahan akademik yang dibahas, kemudian dirumuskan 

dalam bentuk rumusan masalah, pemjelasan mengenai tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, kemudian 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu, selanjutnya mengemukakan 

kerangka pemikiran dari peneliti untukmemetakan penelitian, serta 

menjelaskan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian; lokasi dan periode penelitian memuat tempat dan waktu 

penelitian; rancangan penelitian yang  menjelaskan secara umum metode 



 

 

penelitian yang digunakan; variabel penelitian dan definisi operasional dari 

setiap variabel; populasi dan sampel yang digunakan; validitas dan 

reliabilitas intrumen dalam penecekan keabsahan penelitian;  metode 

pengumpulan data berupa imstrumen-instrumen yang digunakan untuk 

menganalisis dan membaca hasil pengolahan data. 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

Mencangkup pemaparan data-data yang diperoleh dari lapangan 

berupa gambaran umum obyek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis 

dan kemudian dilakukan pembahasan terkait hasil pengujian yang telah 

dilakukan dengan mendeskripsikan data yang ada . 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri dari penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan serta saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Loyalitas Pelanggan 

a. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas menurut Griffin dalam Hurriyanti menyatakan 

bahwa “loyality is defined as non random purchase expressed over 

time by some decision making unit”. Berdasarkan definisi tersebut 

terlihat bahwa loyalitas lebih ditunjukkan kepada suatu perilaku, 

yang ditunjukan dengan pembelian rutin, didasarkan pada unit 

pengambilan keputusan. Sedangkan Yamit berpendapat bahwa 

pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk 

dan jasa.13 

Oliver dalam Hurriyati, menyatakan bahwa loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih 

secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh 

situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku. Menurut Morais menyatakan 

bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap 

 
13 Syarif Hidayatulloh, “Hubungan citra Merek dengan Loyalitas Pelanggan IM3 di 

Kalangan Mahasiswa Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” Skripsi (Malang: Universitas 

Islam Negeri, 2013), 15. 



 

 

suatu merek toko, atau pemasok, berdasarkan sifat yang sangat 

positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten.14 

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun 

kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui 

suatu proses pembelian yang berulang-ulang tersebut. Loyalitas 

pelanggan menurut Drake menyatakan bahwa pelanggan yang loyal 

selalu melakukan pembelian ulang, yang pada gilirannya menjamin 

aliran pendapatan bagi perusahaan, memiliki kecenderungan 

membeli lebih banyak, mau membayar dengan harga yang lebih 

mahal, yang akan berdampak secara langsung kepada keuntungan 

yang diperoleh perusahaan.15 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Robinette dalam artikel, faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah: 

1. Faktor pertama, yaitu perhatian (caring), perusahaan harus dapat 

melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan, maupun 

permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Dengan perhatian 

 
14 Etta Mamang Sangadji, dkk, Perilaku Konsumen, 104. 
15 Syarif Hidayatulloh, Hubungan Citra, 16. 



 

 

itu, pelanggan akan menjadi puas terhadap perusahaan dan 

melakukan transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada 

akhirnya mereka akan menjadi pelnggan perusahaan yang loyal. 

Semakin perusahaan menunjukan perhatianya, maka akan 

semakin besar loyalitas pelanggan itu muncul. 

2. Faktor kedua, yaitu kepercayaan (trust), kepercayaan timbul dari 

suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak saling 

mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin di antara 

pelanggan dan perusahaan, maka usaha untuk membinanya akan 

lebih mudah, hubungan perusahaan dan pelanggan tercermin 

dari tingkat kepercayaan (trust) para pelanggan. Apabila tingkat 

kepercayaan pelanggan tinggi, maka hubungan perusahaan 

dengan pelanggan akan menjadi kuat. Salah satu cara untuk 

dapat dilakukan perusahaan dalam membina hubungan dengan 

pelanggan, yaitu segala jenis produk yang dihasilkan perusahaan 

harus memiliki kualitas atau kesempurnaan seperti yang 

seharusnya atau sebagaimana dijanjikan, sehingga pelanggan 

tidak terasa tertipu, yang mana hal ini dapat mengakibatkan 

pelanggan berpindah ke produk pesaing.16 

3. Faktor ketiga, yaitu perlindungan (lenght of patronage), 

perusahaan harus dapat memberikan perlindungan kepada 

 
16 Florensius Purekololong, “Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Studi 

Kasus Pada Sipink Tatto Studio Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 

2017), 28. 



 

 

pelanggannya, baik berupa kualitas produk, pelayanan, 

complain ataupun pernajual. Dengan demikian, pelanggan tidak 

khawatir perusahaan dalam melakukan transaksi dan 

berhubungan dengan perusahaan, karena pelanggan merasa 

perusahaan memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. 

4. Faktor keempat, yaitu kepuasan akumulatif (overall 

satisfaction), kepuasan akumulatif adalah keseluruhan penilaian 

berdasarkan total pembelian dan konsumsi atas barang dan jasa 

pada suatu periode tertentu. Kepuasan akumulatif ditentukan 

oleh berbagai komponen seperti kepuasan terhadap sikap agen 

(service provider) dan kepuasan terhadap perusahaan itu sendiri. 

Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan rasa puas 

kepada pelanggan dalam melakukan segala transaksi dengan 

perusahaan, sehingga dalam hal ini perusahaan harus 

memperhatikan dan meningkatkan fungsi dan kegunaan dari 

segala fasilitas dan sumber daya yang dimiliki agar pelanggan 

dapat memanfaatkannya kapan saja dan dimana saja.17 

Menurut Zikmund, aspek-aspek yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan tersebut adalah:  

1. Satisfaction (kepuasan), merupakan perbandingan antara 

harapan sebelum melakukan pemebelian dengan kinerja yang 

dirasakan. 

 
17 Florensius Purekololong, Pengaruh Kepuasan, 29. 



 

 

2. Emotional Bonding (ikatan enosi), dimana konsumen dapat 

terpengaruh oleh sebuah merek yang dimiliki daya tarik 

tersendiri sehingga konsumen dapat diidentifikasikan dalam 

sebuah merek. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah 

ketika konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen 

lain yang menggunakan produk atau jasa yang sama. 

3. Trust (kepercayaan), kemauan seseorang untuk mempercayakan 

perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau 

menjalankan sebuah fungsi. 

4. Choice Reduction and Habit (kemudahan), yaitu jika konsumen 

akan merasa nyaman dengan sebuah merek ketika situasi mereka 

melakukan transaksi memberikan kemudahan. 

5. History with The Company (pengalaman terhadap perusahaan), 

yaitu sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat 

membentuk perilaku. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang 

baik dari perusahaan, maka kita akan mengulangi perilaku kita 

pada perusahaan tersebut.18 

c. Indikator-indikator Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan diukur dengan indikator yang di adopsi 

Griffin yaitu diukur dengan empat indikator yaitu melakukan 

pembelian ulang secara teratu (repeat buyer), melakukan pembelian 

 
18 Chendy Ifca, ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Garudamiles 

Pada Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Airways di Pekanbaru,” Jom Fisip, 1 

(Februari,2015), 5. 



 

 

antar lini produk dan jasa (purchase across product and service 

lines), merekomendasikan kepada orang lain (recommended to 

other) dan menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis 

dari pesaing (demonstrates immunity to the full of competitions).19  

Tjiptono mengemukakan enam indikator yang bisa 

digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu: 

1. Pembelian ulang 

2. Kebiasaan mengonsumsi merek tersebut 

3. Selalu menyukai merek tersebut 

4. Tetap memilih merek tersebut 

5. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik 

6. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain 20 

d. Pengukuran Loyalitas  

Menurut Griffin loyalitas pelanggan tampaknya merupakan ukuran 

yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan 

penjualan dan keuangan. Berbeda dari kepuasan, yang merupakan 

sikap, loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 

Pelanggan yang loyal adalah orang yang: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

 
19 Lili Suryati, Manajemen Pemasaran Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan (Yogyakarta: CV Budi utama, 2015), 97. 
20 Florensius Purekololong, Pengaruh Kepuasan, 24. 



 

 

Pelanggan yang loyal adalah mereka yang melakukan pembelian 

barang ataupun jasa secara teratur bahkan mereka akan tetap 

membeli meskipun harganya mengalami kenaikan.  

2. Membeli antar lini produk dan jasa 

Pelanggan yang loyal bukan hanya membeli satu jenis produk 

atau jasa saja dari sebuah perusahaan, melaikan mereka juga 

membeli produk ataupun jasa tambahan yang disediakan oleh 

perusahaan tersebut. 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

Pelanggan yang loyal selalu ingin mereferensikan suatu produk 

atau jasa yang digunakan kepada orang lain, baik kepada teman 

maupun saudara. Mereka selalu berusaha mempengaruhi orang 

lain untuk menggunakan produk atau jasa yang sama dengan 

selalu menceritakan kelebihan produk atau jasa yang dia gunakan 

sampai orang tersebut mencoba menggunakanya. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

Para pelanggan yang loyal selalu menolak apabila ditawari 

produk atau jasa dari perusahaan lain (pesaing). Mereka sudah 

memiliki kecintaan tersendiri terhadap produk atau jasa yang 

telah digunakan.21 

 

 
21 Aris Iranandha, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang 

Dimediasi Oleh Kepuasan Pelanggan Jasa Pengiriman Jalur Darat (Studi Kasus Kepuasan Pelanggan 

JNE Cabang Hijrah Sagan Yogyakarta),” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 

2016), 18. 



 

 

2. Kepuasan  

a. Pengertian Kepuasan 

Satisfaction berasal dari bahasa latin, yaitu satis yang berarti 

enough atau cukup dan facere yang berarti to do atau melakukan. 

Jadi produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa 

yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen 

sampai tingkat cukup. Dalam konteks teori consumer behavior, 

kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif pengalaman 

konsumen setelah mengkonsumsi pemenuhan dari konsumen. 

Kepuasan adalah hasil dari penilaian konsumen bahwa produk atau 

jasa pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan dimana tingkat 

pemenuhan ini bisa lebih atau kurang.22 

Kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya 

terhadap kinerja produk yang rill / aktual dengan kinerja produk 

yang diharapkan. Menurut Zeithaml dan Bitner, kepuasan konsumen 

merupakan “customer’s evaluation of a product or service in terms 

of whether that product or service has met their needs and 

expectation.” Konsumen yang merasa puas pada produk/jasa yang 

dibeli dan digunakan akan kembali menggunakan jasa/produk yang 

ditawarkan. Hal ini akan membangun kesetiaan konsumen.  

 
22 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi (Yogyakarta: CV ANDI 

OFFSET, 2016), 78. 



 

 

Menurut Kotler, kepuasan adalah sejauh mana suatu 

tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. 

Kepuasaan konsumen diartikan sebagai suatu keaadaan di mana 

harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan 

yang diterima oleh konsumen. Ada beberapa produk yang jauh di 

bawah harapan, konsumen akan kecewa. Sebaliknya, produk yang 

memenuhi harapan , konsumen akan puas. Harapan konsumen dapat 

diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat menggunakan 

produk tersebut, informasi dari orang lain, dan informasi yang 

diperoleh dari iklan atau promosi yang lain.23 

Wells dan Prensky menulis, kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen merupakan sikap konsumen terhadap suatu produk atau 

jasa sebagai hasil evaluasi konsumen setelah menggunakan suatu 

produk atau jasa. Konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang 

diberikan yang diberikan produk atau jasa menyenangkan hati. Dari 

pengertian kepuasan yang disampaikan oleh Angel , et. al serta 

Mowen dan Minor dalam Sumarwan, dapat dikatakan bahwa 

kepuasan dan ketidakpuasan merupakan hasil evaluasi dari 

pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi suatu (barang dan 

jasa).24 

 
23 Etta Mamang Sangadji, dkk, Perilaku Konsumen, 181. 
24 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 79. 



 

 

Pelanggan yang puas belum tentu berarti puas. Sebaliknya 

pelanggan yang puas cenderung untuk menjadi pelanggan yang 

loyal. Menurut Tse and Wilton dinyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebalumnya dan 

kinerja aktual produk setelah memakainnya. Bila pelanggan merasa 

puas maka akan memberikan dorongan yang besar untuk melakukan 

pembelian ulang begitu pula sebaliknya.25 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepuasan 

Kotler mejelaskan “The company can increase customer 

satisfaction by lowering its price, or increasing its service, and 

improving product quality”. Maksudnya, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen dengan jalan menjual produk 

dengan harga memadai, atau meningkatkan layanan, dan 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Secara implisit, 

peryataan diatas menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah:  

1. Harga  

Harga merupakan keputusan yang paling mendasar diantara 

program-program pemasaran yang lain, karena dalam setiap 

produk maupun jasa mempunyai harga. Harga juga merupakan 

sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah 

 
25 Haidir Harun, Analisis Faktor-Faktor, 10. 



 

 

dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki 

atau menggunakan produk. 

2. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah suatu kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan eksternal pelanggan secara konsisten 

sesuai prosedur. Dalam hal ini penyedia jasa dituntut untuk 

berusaha mengerti apa yang diinginkan pelanggan, sehingga 

mempunyai harapan untuk mendapatkan kualitas pelayanan 

yang baik. 

3. Kualitas produk 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, kemudahan 

pemakaian dan diperbaiki, serta atribut bernilai lainya.26 

Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Dalam mengevaluasi kepuasan 

terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor-faktor penentu yang 

digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu kepuasan 

terhadap produk dan jasa. Ciri-ciri konsumen yang puas adalah: 

1. Menjadi lebih setia atau menjadi pelanggan yang loyal. 

2. Membeli lebih banyak jika perusahaan memperkenalkan produk 

baru dan menyempurnakan produk yang ada. 

 
26 Aris Iranandha, Pengaruh Kualitas, 26. 



 

 

3. Memberi komentar yang menguntungkan tentang produk dan 

perusahaan. 

4. Kurang memperhatikan : produk, iklan pesaing, kurang sensitive 

pada harga. 

5. Memberikan gagasan-gagasan atau ide kepada perusahaan. 

6. Membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil dari pada biaya 

pelanggan baru, karena transaksi menjadi rutin.27 

Menurut Tjiptono faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen pada perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Bukti langsung (tangibles), yang meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), mancakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki 

para staf : bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. 

4. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang lebih baik, perhatian pribadi dan 

memahami kebutuhan para konsumen.28 

 

 
27 Florensius Purekololong, Pengaruh Kepuasan, 21. 
28 Florensius Purekololong, Pengaruh Kepuasan, 22. 



 

 

c. Indikator-indikator Kepuasan 

1. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu 

karakteristik sekunder atau pelengkap. 

3. Kehandalan (reability), yaitu kemungkinan kecil akan 

mengalami kerusakan atau gagal pakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama 

produk tersebut dapat terus digunakan. 

6. Servicebility, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.29 

Sedangkan Westbrook, Robert A dan Richard L. oliver 

dalam Fuad Mas’ud, menjelaskan dalam penelitiannya tentang 

indikator-indikator yang membentuk kepuasaan pelanggan, yaitu: 

tingkat harga yang kompetitif, utilisasi produk, dan pengalaman 

yang positif dalam bidang kepuasaan konsumen. Secara ringkas, 

menyatakan bahwa kepuasaan keseluruhan yang ditentukan sebagai 

keadaan yang efektif yaitu reaksi emosional terhadap suatu produk 

 
29 Florensius Purekololong, Pengaruh Kepuasan,19. 



 

 

atau jasa, dipengaruhi oleh kepuasan konsumen dengan produk itu 

sendiri (attribute satisfaction), dan dengan informasi yang 

dipergunakan dalam pemilihan produk.30 

d. Mengukur Kepuasan 

Menurut Kotler, kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

berbagai macam metode dan teknik. Beberapa macam metode dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:  

1. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pelanggan (customer-centeret) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan 

menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer hot lines, 

dan lain-lain. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide 

cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk 

bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul. 

2. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa 

orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, 

kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

 
30 Haidir Harun, Analisis Faktor-Faktor, 9. 



 

 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara 

penanganan setiap keluhan. 

3. Lost customer analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar 

dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit 

interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate 

juga penting, peningkatan customer loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

4. Survai kepuasan pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

dengan penelitian survai, baik melalui pos, telepon, maupun 

wawancara langsung. Hal ini karena melalui survai, perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya.31 

Peters menyimpulkan sepuluh kunci sukses dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan. Kesepuluh kunci sukses tersebut 

adalah:  

 
31 Fandy Tjiptono, Total Quality Management (TQM) (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 

2003), 105. 



 

 

1. Frekuensi  

Setiap perusahaan perlu melakukan survai formal mengenai 

kepuasan pelanggannya paling sedikit setiap 60 sampai 90 hari 

sekali. Di samping itu juga perlu diadakan survai informal paling 

sedikit setiap bulan sekali. 

2. Format  

Sebaiknya yang melakukan survai formal adalah pihak ketiga di 

luar perusahaan. Hasil yang diperoleh harus disampaikan kepada 

semua pihak dalam organisasi. Setiap keluhan dari pelanggan 

juga harus diketahui oleh semua jajaran organisasi, baik 

manajemen maupun karyawan. 

3. Isi (content) 

Sebaiknya pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-

pertanyaan standar yang dapat dikuantitatifkan. 

4. Desain isi 

Perusahaan perlu melakukan pendekatan sistematis dalam 

memperhatikan setiap pandangan yang ada. Tidak ada satu pun 

ukuran atau instrumen survai yang paling baik untuk segala 

kondisi. Oleh karena itu diperlukan pula koordinasi dan cross-

checking terhadap berbagai ukuran yang ada.32 

5. Melibatkan setiap orang 

 
32 Fandy Tjiptono, Total Quality Management (TQM), 106. 



 

 

Fokus group informal harus melibatkan semua fungsi dan level 

dalam organisasi. Dengan demikian mereka yang mengunjungi 

pelanggan haruslah terdiri dari semua fungsi, semua level (dari 

karyawan front-line sampai manajemen puncak). Demikian pula 

halnya dengan pemasok, wholesaler, dan anggota saluran 

distribusi lainnya harus berpartisipasi, baik secara formal 

maupun informal. 

6. Mengukur kepuasan setiap orang 

Perusahaan harus mengukur kepuasan semua pihak, baik 

pelanggan langsung maupun pelanggan tidak langsung, yaitu 

pemakai akhir dan setiap anggota saluran distribusi, seperti 

dealer, pengecer, wholesaler, franchisee, dan lain-lain. 

7. Kombinasi berbagai ukuran 

Ukuran-ukuran yang digunakan harus dibatasi pada skor 

kuantitatif gabungan terhadap (a) beberapa individu (misalnya 

salesrespon, karyawan bagian pelayanan), (b) kelompok (tim 

pengiriman atau pusat reservasi), (c) fasilitas (pabrik atau kantor 

operasi atau toko), dan (d) divisi.33 

8. Hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya 

Hasil pengukuran kepuasan pelanggan harus dikaitkan atau 

dihubungkan dengan sistem kompensasi dan reward lainnya. 

 
33 Fandy Tjiptono, Total Quality Management (TQM), 106. 



 

 

Misalnya dijadikan variabel utama dalam penentuan kompensasi 

insentif dalam penjualan. 

9. Penggunaan ukuran secara simbolik 

Ukuran kepuasan pelanggan yang digunakan perlu dipasang dan 

ditempatkan di setiap bagian organisasi. 

10. Bentuk pengukuran lainnya 

Setiap deskripsi kerja harus mencakup pula deskripsi kualitatif 

mengenai hubungan karyawan yang bersangkutan dengan 

pelanggan, dan setiap evaluasi kinerja harus mencakup penilaian 

terhadap sejauh mana seorang karyawan memiliki customer 

orientation.34 

3. Kepercayaan 

a. Pengertian Kepercayaan 

Menurut Barnes, kepercayaan adalah keyakinan bahwa 

seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra 

pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk 

bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan 

memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya 

dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain 

dapat dipercaya.35 

 
34 Fandy Tjiptono, Total Quality Management (TQM), 107. 
35 Harman Maula, Manajemen Pemasaran, 301. 



 

 

Moorman, Deshpande dan Zaltman seperti dikutip oleh 

Zulganef mendefinisikan kepercayaan sebagai keinginan 

mengguntungkan diri pada mitra bertukar yang dipercayai. Definisi 

lain Remel, Holmes dan Zanna yaitu kepercayaan merupakan rasa 

percaya diri seseorang yang akan ditemukan berdasarkan hasrat dari 

orang lain daripada kekuatan dirinya sendiri. Morgan dan Hunt 

berpendapat bahwa ketika sesuatu pihak mempunyai keyakinan 

bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai 

reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada kepercayaan. 

Lau dan Lee mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan 

(willingness) seseorang untuk menggantungkan didirinya pada 

pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan terhadap merek 

tertentu dari pengalaman masa lalu dan interaksi sebelumnya. 

Anderson dan Narus dalam Aydin dan Ozer menekankan bahwa 

trust terjadi ketika suatu kelompok percaya bahwa tindakan 

kelompok yang lain akan memberikan hasil yang positif baginya.36 

Menurut teori Trust-Commitment, trust adalah satu variabel 

kunci untuk memelihara suatu hubungan jangka panjang, termasuk 

pada sebuah merek. Hubungan jangka panjang akan meningkatkan 

tingkat trust konsumen terhadap harapan yang akan diterima dari 

perusahaan, sehingga akan mengurangi kegelisahan konsumen 

terhadap pelayanan yang diterimanya, sehingga merupakan 

 
36 Sutrisni, Analisis Pengaruh, 54. 



 

 

penghalang dalam mengurangi konsumen untuk melakukan 

pemilihan (switching barrier). Chaudari dan Holbrook 

mengemukakan bahwa trust mengurangi ketidakpastiandengan 

demikian menurut Aydin dan Ozer trust akan meningkatkan 

switching cost.37 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepercayaan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kepercayaan seseorang. McKnight et. al menyatakan bahwa ada 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen 

yaitu : 

1. Perceived web vendor reputation 

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual 

berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. 

Reputasi dapat menjadi penting untuk membangun kepercayaan 

seorang konsumen terhadap penjual karena konsumen tidak 

memiliki pengalaman pribadi dengan penjual, reputasi dari 

mulut ke mulut yang juga dapat menjadi kunci keterkaitan 

konsumen. Informasi positif yang didengar oleh konsumen 

tentang penjual dapat mengurangi persepsi terhadap resiko dan 

ketidakamanan ketika bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan konsumen tentang 

kompetensi, benevolence, dan integritas pada penjual. 

 
37 Sutrisni, Analisis Pengaruh, 54. 



 

 

2. Perceived web site quality 

Perceived web site quality yaitu persepsi akan kualitas situs dari 

toko maya. Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan 

pertama yang terbentuk. Menurut Wing Field dalam Chen & 

Phillon, menampilkan website secara professional 

mengindikasikan bahwa toko maya tersebut berkompeten dalam 

menjalankan operasionalnya. Tampilan website yang 

professional memberikan rasa nyaman kepada pelanggan, 

dengan begitu pelanggan dapat lebih percaya dan nyaman dalam 

melakukan pembelian.38 

c. Indikator-indikator Kepercayaan 

Menurut Mayer, kepercayaan dapat dibentuk melalui tiga 

dimensi indikator-indikator kepercayaan, yaitu : 

1. Kemampuan (ability). Mengacu kepada kompetensi dan 

karakteristik penjual, dalam hal ini bagaimana penjual 

memberikan pelayanan dan keamanan dalam melakukan 

transaksi. 

2. Kebaikan hati (benevolence). Merupakan kemauan penjual 

dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan untuk 

kedua belah pihak. 

 
38 Septi Maulidiyahwati, “Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, Dan 

Persepsi Resiko Menggunakan E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Online (Survei Pada 

Konsumen www.lazada.co.id),” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Universitas Negeri 

ogyakarta, 2017), 22. 

http://www.lazada.co.id)/


 

 

3. Integritas (integrity). Berkaitan dengan bagaimana perilaku 

penjual dalam menjalankan usahanya, apakah informasi yang 

diberikan kepada pembeli benar dan sesuai dengan fakta atau 

tidak.39 

Ada banyak indiktor yang dapat digunakan untuk mrngukur 

tingkat kepercayaan konsumen. Indikator kepercayaan yang dikutip 

dari Kim et al dalam Sukma Abdurrahman Adi adalah sebagai 

berikut: 

1. Jaminan kepuasan  

2. Perhatian  

3. Keterus-terangan 

Menurut McKnight et. al. dalam Dias indikator 

kepercayaan adalah: 

1. Kejujuran dalam mengelola situs jual beli online. 

2. Kompetensi, yaitu situs dapat bersaing dan dapat dihandalkan. 

3. Informasi yang diberikan dapat dipercaya.40 

4. Kemudahan penggunaan 

a. Pengertian Kemudahan penggunaan 

Kemudahaan penggunaan mengacu pada persepsi pengguna 

mengenai proses menuju hasil akhir transaksi jual beli online, dan 

kemudahan adalah betapa mudahnya menggunakan internet sebagai 

 
39 Aldy Sapta Perdana, Pengaruh Kemudahan, 25. 
40 Septi Maulidiyahwati, Pengaruh Kepercayaan, 21. 



 

 

sarana dalam jual beli online. Menurut Henderson dan Divett, 

persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang 

positif akan secara langsung mempengaruhi niat penggunaan. 

Masrom dan Hussein dalam Shittu et al, mendefinisikan niat 

perilaku sebagai ukuran kekuatan sebuah niat untuk melakukan 

perilaku tertentu terutama penggunaan sistem informasi. Niat 

penggunaan (intention to use) adalah kecenderungan perilaku untuk 

tetap menggunakan suatu teknologi. Banyak pemasar yang 

mengalami kesulitan ketika meneliti pengadopsian inovasi, karena 

seringkali konsumen yang memiliki niat berperilaku tidak selalu 

mengejawantahkan niat berperilaku mereka ke dalam perilaku 

penggunaan, sehingga di dalam model penerimaan teknologi 

ditambahkan prediktor perilaku, yaitu penggunaan aktual (actual 

use). 41 

Kemudahan penggunaan mengacu kepada jelas dan 

mudahnya interaksi dengan sebuah sistem, kemudahan dalam 

menggunakan sistem untuk melakukan tindakan yang diperlukan, 

usaha yang diperlukan untuk berinteraksi dengan sistem dan 

kemudahan penggunaan system. Menurut Wen et al dalam 

Trisnawati, kemudahan penggunaan adalah dimana konsumen 

merasakan bahwa belanja di toko berbasis web akan meningkatkan 

belanjanya serta sejauh mana konsumen merasakan kemudahan 

 
41 Rila Anggreini, Pengaruh Persepsi, 45. 



 

 

interaksi dengan situs web dapat menerima informasi tentang 

produk yang dibutuhkan.   

Kemudahan penggunaan bardampak pada perilaku, yaitu 

semakin tinggi persepsi seseorang tentang menggunakan sistem, 

semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. 

Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan sistem 

juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sebuah sistem 

yang sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah 

sudah dikenal dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. 

Ketika seorang konsumen merasakan kemudahan dalam interaksi 

dengan situs e-commerce, untuk mencari informasi produk, 

membeli produk, dan melakukan pembayaran, maka mereka akan 

mempertimbangkan belanja online akan lebih berguna. Sebuah 

sistem dianggap sulit untuk digunakan akan dianggap kurang 

bermanfaat bagi penggunanya untuk melakukan belanja secara 

online.42 

Persepsi kemudahan menurut Jogiyanto Hartono definisikan 

sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi dapat dengan jelas digunakan dan 

tidak dibutuhkan banyak usaha, melainkan mudah digunakan dan 

mudah mengoperasikan. Kemudahan memberikan arti sebagai suatu 

yang memiliki tingkat efisiensi. Penggunaan aplikasi yang mudah 

 
42 Aldy Sapta Perdana, Pengaruh Kemudahan, 19. 



 

 

akan membuat seseorang dapat menikmati beebelanja online dengan 

nyaman. 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemudahan Penggunaan 

persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi 

didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya, 

bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. 

Persepsi pengguna terhadap kemudahaan dalam menggunakan 

teknologi dipengaruhi beberapa faktor:  

1. Faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri, contohnya 

pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang 

sejenis. 

2. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang 

diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh 

pengguna akan mendorong keyakinan pengguna terhadap 

kemudahan penggunaan teknologi tersebut. 

3. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap 

kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya 

mekanisme pendukung yang handal. Mekanisme pendukung 

yang terpecaya akan membuat pengguna merasa nyaman dan 

merasa yakin, bahwa terdapat mekanisme pendukung yang 



 

 

handal jika terjadi kesulitan dalam menggunakan teknologi, 

maka mendorong persepsi pengguna ke arah yang lebih positif.43 

c. Indikator-indikator kemudahaan penggunaan 

Menurut Davis dalam Fatmawati memberikan beberapa 

indikator kemudahan penggunaan, yaitu :  

1) Teknologi informasi sangat mudah dipelajari (easy to use). 

2) Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah apa yang 

diinginkan oleh pengguna (easy to get the system to do what user 

want to do).  

3) Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan 

teknologi informasi (doesn’t require a lot of mental effort). 

4) Teknologi informasi sangat jelas dan mudah untuk dioperasikan 

(clear and understandable). 44  

B. Kajian Pustaka 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Th Hasil Persamaan perbedaan 

1. Moh Zainul 

Arief 

Pengaruh  

Kepuasan, 

Kepercaya

an Dan 

Komitmen  

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan  

Online 

2009 Kepuasan berpengaruh 

signifikan terhadap 

komitmen. 

Kepercayaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen. 

Komitmen berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas. 

Persamaan 

dari 

penelitian 

ini yaitu 

sama-

sama 

mengguna

kan 

variabel 

Perbedaan 

penelitian 

ini yaitu 

studi kasus 

memiliki 

tempat 

yang 

berbeda. 

 

 
43 Panggih Rizki dwi Istiari, “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan 

Penggunaan Dan Kridibilitas Terhadap Minat Penggunaan Berulang Internet Banking Dengan Sikap 

Penggunaan Sebagai Variabel Intervening,” Skripsi (Semarang: Universitas diponegoro, 2014), 20. 
44 Aldy Sapta Perdana, Pengaruh Kemudahan, 20. 



 

 

Shop 

Kaskus 

kepuasan, 

kepercaya

an dan 

loyalitas 

pelanggan 

2. Mia 

Rahmiati 

Pengaruh 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Studi 

Kasus: 

Honda 

Vario) 

2012 Kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

pembentukan loyalitas 

pelanggan, dan masing-

masing dimensinya 

yaitu product quality, 

price, dan service 

quality juga mempunyai 

pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

dimana dimensi price 

menjadi dimensi yang 

paling dominan 

pengaruhnya diantara 

ketiganya 

Meneliti 

variabel 

kepuasan 

pelanggan 

dan 

loyalitas 

pelanggan, 

menggunk

an metode 

penelitian 

kuantitatif, 

dan hasil 

penelitian 

yaitu 

kepuasaan 

pelanggan 

mempuny

ai 

pengaruh 

positif 

terhadap 

loyalitas 

konsumen. 

Dalam 

penelitian 

ini yaitu 

studi kasus 

yang 

diteliti 

memiliki 

tempat 

yang 

berbeda, 

variable 

yang 

digunakan 

juga 

berbeda. 

3. Dwimastia 

Harlan 

Pengaruh 

Kemudaha

n 

Penggunaa

n, 

Kepercaya

an Dan 

Risiko 

Persepsian 

Terhadap 

Minat 

Bertransak

si 

Mengguna

kan E-

Banking 

Pada 

Umkm Di 

2014 Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

Kemudahan 

Penggunaan terhadap 

Minat Bertransaksi 

Menggunakan 

EBanking pada UMKM 

di Kota Yogyakarta. 

Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

Kepercayaan terhadap 

Minat Bertransaksi 

Menggunakan E-

Banking pada UMKM 

di Kota Yogyakarta. 

Terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan 

Risiko Persepsian 

Persamaan 

dari 

prnrlitian 

ini adalah 

sama-

sama 

memiliki 

empat 

variabel 

dan 2 

variabel 

yang di 

teliti sama 

yaitu 

kemudaha

n 

penggunaa

n dan 

Perbedaan 

dari 

penelitian 

ini 

mempunyai 

empat 

variabel 

dengan dua 

variabel 

berbeda 

dan studi 

kasus yang 

diteli 

memiliki 

tempat 

yang 

berbeda. 

 



 

 

Kota 

Yogyakart

a 

terhadap Minat 

Bertransaksi 

Menggunakan E-

Banking pada UMKM 

di Kota Yogyakarta. 

Terdapat pengaruh 

positif signifikan 

Kemudahan 

Penggunaan, 

Kepercayaan dan Risiko 

Persepsian secara 

bersama-sama terhadap 

Minat Bertransaksi 

Menggunakan E-

Banking pada UMKM 

di Kota Yogyakarta 

kepercaya

an. 

4. Faris 

Mujaddid 

Adinugroho 

Pengaruh 

Kepercaya

an 

Pelanggan

, 

Komitmen 

Pelanggan

, Dan 

Komunika

si Word Of 

Mouth  

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Minimark

et 

2015 kepercayaan pelanggan, 

komitmen pelanggan 

dan komunikasi word of 

mouth  baik secara 

parsial maupun simultan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Variabel-variabel 

kepercayaan pelanggan, 

komitmen pelanggan 

dan komunikasi word of 

mouth  mampu 

menjelaskan variabel 

loyalitas pelanggan 

sebesar 81,9% dan 

sisanya sebesar 18,1% 

dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak 

dimasukan dalam 

penelitian. 

Persamaan 

dari 

penelitian 

ini adalah 

sama-

sama 

meneliti 

kepercaya

an 

pelanggan 

dan 

loyalitas 

pelanggan 

dan 

mengguna

kan 

metode 

penelitian 

kuantitatif. 

Perbedaan 

dari 

penelitian 

ini yaitu 

memiliki 4 

variabel 

tetapi 2 

variabel 

lainnya 

berbeda, 

dan studi 

kasus yang 

diteliti 

memiliki 

tempat 

yang 

berbeda. 

5. Eka Putri 

Pertiwi 

Analisis 

pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

dan 

kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

loyalitas 

2019 Masimg- masing 

variabel memiliki 

pengaruh terhadap 

loyalitas 

pelanggandengan nilai 

signifikan. Kualitas 

pelayanan dan kepuasan 

pelanggan secara 

bersama berpengaruh 

Persamaan 

dari 

penelitian 

ini adalah 

sama-

sama 

meneliti 

kepuasan 

pelanggan 

Perbedaan 

dari 

penelitian 

ini yaitu 

memiliki 3 

variabel 

tetapi 1 

variabel 

lainnya 



 

 

pelanggan 

muslim 

(studi 

kasus pada 

perusahaa

n jasa 

servis 

bengkel hp 

semarang 

CV. 

Wafana 

Group) 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

dan 

loyalitas 

pelanggan 

dan 

mengguna

kan 

metode 

penelitian 

kuantitatif. 

berbeda, 

dan studi 

kasus yang 

diteliti 

memiliki 

tempat 

yang 

berbeda. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh sugiono mengemukakan 

bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.45 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka 

berfikir dalam suatu penelitian perlu ditemukan apabila dalam penelitian 

tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya 

membahas sebuah variabel atau lebih mandiri, maka yang dilakukan peneliti 

disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masimh-masing 

variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.  

 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 60. 



 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

  

 

 H1 

 

 H2 

 

 

 H3 

 

 H4 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.46 Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

 
46 Sugiyono, Metode Penelitian, 64. 
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masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari 

kerangka pemikiran yang telah dibuat.47 

Hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho1 : Tidak ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee 

2. Ha1 : Ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada online 

shop di shoppe 

3. Ho2 : Tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee 

4. Ha2 : Ada pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee 

5. Ho3 : Tidak ada pengaruh kemudahan penggunaan terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop di shopee 

6. Ha3 : Ada pengaruh kemudahan penggunaan terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop di shopee 

7. Ho4 : Tidak ada pengaruh kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan 

penggunaan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee 

8. Ha4 : Ada pengaruh secara simultan kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop 

di shopee 

 
47 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 68. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data promer dan 

data sekunder. 

a) Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara 

langsung atau dapat dikatakan sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (dalam hal ini yaitu 

peneliti).48 Dalam penelitian ini, data tersebut didapatkan melalui: 

penyebaran angket atau kuesioner kepada anggota sampel atau 

responden yang telah ditentukan sebelumnya, terkait jumlah dan 

cara penyebarannya, serta identitas (siapa) respondennya.  

b) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara 

langsung memeberikan data kepada pengumpul data (dalam hal ini 

yaitu peneliti).49 Data sekunder dapat berupa data-data yang sudah 

tersedia dan dapat diperoleh peneliti melali cara membaca, 

mendengarkan, atau melihat. Data sekunder biasanya berasal dari 

data primer yang sudah diperoleh oleh peneliti sebelumnya.50 

 
48 Sugiyono, Metode Penelitian, 137. 
49 Sugiyono, Metode Penelitian, 137. 
50 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuntitatif dan kualitatif (Yogyakrta: Graha Ilmu, 

2006), 209. 



 

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

literatur yang relevan seperti jurnal, buku referensi, internet dan lain-

lain. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat 

dari suatu teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti 

berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi 

permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh 

kebenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data 

empiris lapangan.51Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji 

teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, 

memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.52 

B. Lokasi dan Periode Penelitian 

Suatu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah penentuan 

lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan ksususnya 

kepada pelanggan online shop di shopee, dengan menyebarkan kuesioner/ 

angket kepada pelanggan online shop di shopee. Ruang lingkup penelitian 

ini pelanggan shopee yang sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan 

 
51 Syamsuri Carsel, Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan (Yogyakarta: 

Penebar Media Pustaka, 2018), 77. 
52 Jonathan Sarwono, Mixed Methods. 19. 



 

 

oleh peneliti. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan april sampai 

bulan mei pada tahun 2020. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menggumpulkan data, peneliti menggunakan dua metode, yaitu:  

1. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden). Instrumen atau alat pengumpul datanya juga disebut angket 

berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau 

direspon oleh responden.53 Ada tujuan uatama penggunaan metode ini, 

yaitu: agar mendapat informasi yang lebih relevan dengan tujuan 

penelitian, dan agar dapat mengumpulkan informasi dengan reliabilitas 

dan validitas tinggi.54Jenis kuesioner yang digunakan yaitu jenis 

kuesioner tertutup yang alternatif jawaban telah ditentukan terlebih 

dahulu dan responden hanya memiliki dari alternatif yang telah 

disediakan.55Penyebaran kuesioner penelitian disebarkan kepada 

pelanggan online shop di shopee yang menjadi sampel penelitian ini, 

untuk menjawab pertanyaan tertutup dengan skala likert. 

Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan 

dengan indikator. Indikator ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak 

 
53 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif dan tindakan (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2014), 271. 
54 Muri Yusuf, Metode Penenlitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi 

Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 199. 
55 Muri Yusuf, Metode Penelitian, 200. 



 

 

untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

peryataan yang kemudian dijawab oleh responden. Peryataan ini 

kemudian disebar dengan alat bantu berupa kuesioner atau 

angket.56Dalam pembuatan kuesioner penelitian ini, skala pengukuran 

likert yang dikembangkan oleh Resis Likert57 dibuat dengan opsi 

jawaban mengradasikan jawaban dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang kemudian jawaban tersebut diberi nilai sebagai berikut: 

a) Nilai 5 untuk jawaban benar/sangat setuju. 

b) Nilai 4 untuk jawaban kurang benar/setuju. 

c) Nilai 3 untuk jawaban tidak tahu/netral. 

d) Nilai 2 untuk jawaban tidak benar/tidak setuju. 

e) Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak benar/sangat tidak setuju. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dibandingkan 

dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. 

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi 

benda mati.  

 
56 Sugiyono, Metode Penelitian, 93. 
57 Muri Yusuf, Metode Penelitian, 222. 



 

 

Seperti yang dijelaskan, dalam menggunakan metode 

dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel 

yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, 

maka peneliti tinggal membutuhkan tanda check atau tally di tempat 

yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum 

ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat 

bebas.58 Pada penelitian ini metode dokumetasi ini digunakan untuk 

mencari data yang akan diteliti oleh peneliti dengan cara menyimpan 

data hasil perolehan hasil kuesioner yang di jawab oleh responden dan 

mencari berbagai referensi mengenai profil tentang shopee. 

D. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian disebut rencana, karena rancangan tersebut 

memuat secara sistematis keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Disebut 

sebagai struktur, karena rancangan penelitian melakukan strukturisasi 

penelitian. Yang dimaksud strukturisasi ialah didalam rancangan penelitian 

tergambar model atau paradigma operasionalisasi variabel penelitian, yaitu 

identifikasi jenis dan sifat variabel serta hubungan antar variabel tersebut.59 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian adalah pedoman 

atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna 

 
58 Suharsimi Arikunto, Prossedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 275 
59 Arif Sumantri, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Kencana, 2011), 123. 



 

 

sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model 

penelitian.60 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berupa angka, kemudian diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.61 

Peneliti menggunakan jenis penelitian uang bersifat kuantitatif asosiatif  

yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.62 Maka untuk 

mendeskripsikanya digunakan beberapa rumus statistik, sehingga penelitian 

ini dikenal dengan penelitian kuntitatif. 

E. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono yaitu sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tetntang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini ada empat variabel yang terdiri dari 

tiga variabel independen dan dan satu variabel dependen. 

a) Menurut Sekaran, variabel independen adalah variabel yang sering 

disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini 

 
60 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 97. 
61 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis 

Data Sekunder (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 20. 
62 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008 

), 36. 



 

 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen.63 Variabel independen yang ada didalam 

penelitian ini adalah kepuasan (X1), kepercayaan (X2), dan 

kemudahan penggunaan (X3). 

b) Menurut Sekaran, variabel dependen sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.64 Variabel dependen yang ada didalam penelitian ini adalah 

loyalitas pelanggan (Y). 

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan 

untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan 

analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.65 

Penelitian ini menggunakan empat variabel, terdiri dari tiga variabel 

bebas dan satu variable terikat. Keempat variabel tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Kepuasan (X1) Menurut Kotler, kepuasan adalah sejauh mana suatu 

tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pemebeli. 

Kepuasaan konsumen diartikan sebagai suatu keaadaan di mana 

harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan 

 
63 Syafizal Helmi, Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis, (Medan: USU Press, 

2010), 8. 
64 Syafizal Helmi, Analisis Data, 7. 
65 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 77. 



 

 

yang diterima oleh konsumen. Ada beberapa produk yang jauh di 

bawah harapan, konsumen akan kecewa. Sebaliknya, produk yang 

memenuhi harapan, konsumen akan puas. Harapan konsumen dapat 

diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat menggunakan produk 

tersebut, informasi dari orang lain, dan informasi yang diperoleh dari 

iklan atau promosi yang lain.66 

b. Kepercayaan (X2) Menurut Barnes, kepercayaan adalah keyakinan 

bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra 

pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk 

bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan 

memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya 

dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat 

dipercaya.67 

c. Kemudahan Penggunaan (X3) Menurut Henderson dan Divett, 

persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang positif 

akan secara langsung mempengaruhi niat penggunaan. Masrom dan 

Hussein dalam Shittu et al, mendefinisikan niat perilaku sebagai 

ukuran kekuatan sebuah niat untuk melakukan perilaku tertentu 

terutama penggunaan sistem informasi. Niat penggunaan (intention to 

use) adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu 

teknologi. Banyak pemasar yang mengalami kesulitan ketika meneliti 

 
66 Etta Mamang Sangadji, dkk, Perilaku Konsumen, 181. 
67 Harman Maula, Manajemen Pemasaran, 301. 



 

 

pengadopsian inovasi, karena seringkali konsumen yang memiliki niat 

berperilaku tidak selalu mengejawantahkan niat berperilaku mereka 

ke dalam perilaku penggunaan, sehingga di dalam model penerimaan 

teknologi ditambahkan prediktor perilaku, yaitu penggunaan aktual 

(actual use). 68 

d. Loyalitas Pelanggan (Y) Menurut Morais menyatakan bahwa loyalitas 

pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek toko, 

atau pemasok, berdasarkan sifat yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten.69 Menurut Tsai dan Huang 

mengungkapkan bahwa kepuasan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi online repuchase intention. Hal tersebut dikarenakan 

kepuasan merupakan respon emosional positif dari konsumen yang 

dapat menimbulkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian 

kembali. Faktor lain yang juga mempengaruhi online repuchase 

intention disampaikan oleh Aren, Guzel, Kabadayi dan Alpkan yakni 

perceived ease of use. Kemudahan penggunaan ini mengacu pada 

penggunaan suatu web. Faktor ini dianggap sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi online repuchase intention karena sejak awal 

pembelian konsumen sudah menanamkan bahwa berbelanja 

menggunakan internet tidak akan rumit sehingga ketika konsumen 

merasa kesulitan dalam mengoperasikan atau menggunakan situs 

 
68 Rila Anggreini, Pengaruh Persepsi, 45. 
69 Etta Mamang Sangadji, dkk, Perilaku Konsumen, 104. 



 

 

belanja online, maka konsumen akan meninggalkan toko atau situs 

web tersebut. Hal ini disetujui oleh Chiu, Chang, Cheng, dan Fang 

yang mengatakan jika konsumen percaya ketika melakukan belanja 

online maka konsumen akan terbebas dari usaha yang berat sehingga 

dapet menimbulkan keinginan untuk membeli kembali di kemudian 

hari.70 

Tabel 3.1 

Variabel, indikator dan pertanyaan 

No Variabel Indikator Pertanyaan 

1. Kepuasan  1. Tingkat harga 

yang kompetitif 

2. utilisasi produk 

3. pengalaman yang 

positif dalam 

bidang kepuasaan 

konsumen 

1. Saya puas dengan perbandingan harga di 

Shopee yang lebih murah 

2. Saya puas di Shopee kualitas produk sesuai 

keinginan dan kebutuhan 

3. Saya puas dengan kecepatan proses 

pemesanan barang di Shopee 

4. Saya puas  dengan kejelasan informasi yang 

diberikan oleh Shopee 

5. Saya puas dengan pelayanan dan segala 

keluhan dapat ditangani dengan baik dan 

sangat cepat oleh Shopee 

6.Saya puas dan akan loyal dalam belanja di 

shopee 

2. Kepercay

aan  

1. Kemampuan 

2. Kebaikan hati  

3. Integritas  

1. Saya percaya kualitas produk di shopee 

2. Saya percaya efisiensi waktu untuk belanja 

di shopee 

3. Saya percaya efisiensi biaya lebih murah 

untuk belanja di shopee 

 
70 Leviana Bella Nugrahaningtiyas Hutapea, Hubungan Antara, 6. 



 

 

4. Saya percaya bisa memenuhi kebutuhan di 

shopee 

5. Saya percaya Pelayanan yang diberikan 

shopee sangat memudahkan 

6. Saya percaya belanja di shopee semua 

keamanan kerahasian tentang konsumen 

terlindungi 

3. Kemudah

an 

Pengguna

an 

1. Teknologi 

informasi sangat 

mudah dipelajari 

2. Teknologi 

informasi 

mengerjakan 

dengan mudah apa 

yang diinginkan 

oleh pengguna 

3. Tidak dibutuhkan 

banyak usaha 

untuk berinteraksi 

dengan teknologi 

informasi 

4. Teknologi 

informasi sangat 

jelas dan mudah 

untuk 

dioperasikan 

1.  Saya mudah dalam mendapatkan aplikasi 

shopee 

2.  Saya dapat mengoprasikan aplikasi shopee 

sangat mudah dan fleksibel 

3.  Saya mudah untuk membaca tampilan 

ATM dan Pengoprasian ATM mudah dalam 

proses pembayaran di Shopee 

4. Saya mudah dalam penggunaan ATM yang 

fleksibel dan nyaman untuk bertransaksi di 

Shopee 

5.  Saya mudah dalam Pengoperasian internet 

banking untuk dipahami dan tidak rumit 

dalam membayar di Shopee 

6.  Saya mudah dalam menggunakan SMS 

bangking mudah dipelajari, dioprasikan, 

dan simple pada pembayaran Shopee 

7.  Saya belanja di aplikasi shopee tidak 

memerlukan waktu dan biaya yang lebih 

8.  Saya menggunakan aplikasi shopee yang 

sudah terdapat menu-menu produk menurut 

golongannya 



 

 

4. Loyalitas 

Pelangga

n 

1. melakukan 

pembelian ulang 

secara teratu 

2. melakukan 

pembelian antar 

lini produk dan 

jasa 

3. merekomendasika

n kepada orang 

lain 

4. menunjukkan 

kekebalan dari 

daya tarik produk 

sejenis dari 

pesaing  

1.  Saya merasa Shopee pilihan terbaik 

2.  Saya semakin yakin loyal terhadap belanja 

di shopee 

3.  Saya mempunyai komitmen untuk belanja 

di shopee 

4.  Saya membutuhkan barang-barang, maka 

akan belanja di shopee 

5.  Saya tidak mempunyai keinginan untuk 

belanja di selain di Shopee 

6.  Saya selalu belanja di shopee karena 

kemudahaan penggunaan dan kepuasan 

7.  Saya tidak mudah beralih pada online shop 

lainnya 

8.  Saya akan merekomendasikan barang/jasa 

yang ada di Shopee pada konsumen lain 

 

F. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.71 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

umum dengan usia produktif yang menjadi pelanggan di shopee dan 

masyrakat umum yang pernah belanja di shopee lebih dari dua kali. 

Karena jumalah responden dalam populasi ini tergolong besar 

atau tidak diketahui jumlahnya secara pasti, maka perlu adanya 

 
71 Sugiyono, Metode Penelitian, 80. 



 

 

penarikan sampel. Sampel dipilih dari sebagian populasi yang 

karakteristiknya hendak diteliti yang jumlahnya lebih sedikit dari 

populasi serta dianggap mampu mewakili keseluruhan dari populasi.72 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar 

representative (mewakili). Sampel merupakan sebagian populasi yang 

diambil menggunakan teknik tertentu.73 Dalam penelitian ini pemilihan 

sampel menggunakan teknik probability sampling yaitu pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik 

sampel ini meliputi simple random, proportionate stratified random, 

disproportionate stratified random dan area (cluster) sampling. Karena 

obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, maka digunakan 

teknik cluster sampling.  

Kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat umum dengan usia produktif yang menjadi pelanggan di 

shopee. 

b. Masyarakat umum yang pernah belanja di shopee lebih dari dua kali. 

 Teknik menentukan ukuran sampel dapat dikategorikan menjadi 

dua jenis, yaitu untuk jumlah populasi diketahui dan jumlah populasi 

 
72 Djarwanto Dkk, Statistik Induktif (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2005), 109. 
73Husaini Usman, dkk, Pengantar Statistika (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 182. 



 

 

tidak diketahui. Dalam penelitian ini, jumlah populasinya tidak 

diketahui, sehingga penentuan ukuran sampel dari populasi 

menggunakan teori yang dikembangkan dengan rumus Cochran 

sebagai berikut:74 

n =
Z2pq

e2
  

a (alfa) : 5 % , e : 10 % 

Z : distribusi normal setandar 

   Z =
𝑎

2
= Z =

0,05

2
 = 1,96 

p = 0,5 presentase sukses 

q = 1 – p = 1 – 0,5 = 0,5 presentase gagal 

Jadi:  

n =
Z2pq

e2  =
(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,1)2  =
(3.8416)(0,25)

0,01
=

0,9404

0,01
= 96,04 = 97 Orang 

 Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

yang akan digunakan oleh peneliti sebanyak 100 responden.  

G. Instrumen Penelitian 

Menurut suharsimi arikunto, instrument pengumpulan data adalah 

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatanya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. Pembuatan instrumen harus mengacu pada variabel 

penelitian, definisi operasional, dan skala pengukurannya.75 Instrumen 

 
74 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2005), 109. 
75 Ibid, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 97. 



 

 

penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-

indikator dari variabel penelitian. Indikator tersebut dituangkan secara rinci 

dalam butir-butir pertanyaan yang berupa angket dan dibagikan kepada 

responden. Dalam penelitian ini, instrument penelitiannya sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Variabel dan indikator 

No Variabel Indikator 

1. Kepuasan (X1) Tingkat harga yang kompetitif, utilisasi produk, dan 

pengalaman yang positif dalam bidang kepuasaan 

konsumen 

2. Kepercayaan(X2) Kemampuan (ability), Kebaikan hati (benevolence), dan 

Integritas (integrity). 

3. Kemudahan 

Penggunaan (X3) 

Teknologi informasi sangat mudah dipelajari (easy to 

use), Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah 

apa yang diinginkan oleh pengguna (easy to get the system 

to do what user want to do), Tidak dibutuhkan banyak 

usaha untuk berinteraksi dengan teknologi informasi 

(doesn’t require a lot of mental effort), dan Teknologi 

informasi sangat jelas dan mudah untuk dioperasikan 

(clear and understandable). 

4. Loyalitas 

Pelanggan (Y) 

melakukan pembelian ulang secara teratu (repeat buyer), 

melakukan pembelian antar lini produk dan jasa 

(purchase across product and service lines), 

merekomendasikan kepada orang lain (recommended to 

other) dan menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk 

sejenis dari pesaing (demonstrates immunity to the full of 

competitions). 

 



 

 

H. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas  

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran 

yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika 

instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai 

dengan yang diharapkan oleh peneliti. Ada tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengukur validitas, yaitu:76 

a. Content (Face) Validity 

b. Criterior-Related Validity 

c. Construct Validity 

Dalam pengujian validitas dengan menggunakan rumus teknik 

korelasi Karl Pearson yang ditemukan oleh Pearson. Rumus Karl 

Pearson yang digunakan adalah: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Dimana : 

rxy   : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n   : Jumalah sampel 

X   : Nilai variabel X 

Y   : Nilai variabel Y 

 
76 Moh. Sidik Priadana, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: 

Ekuilibria, 2016), 75. 



 

 

2. Reliabilitas  

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep 

tersebut yaitu konsistensi. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks 

numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur 

melalui tiga pendekatan, yaitu:  

a. Koefisien Stabilitas (Coefficient of Stability) 

b. Koefisien Ekuivalensi (Coefficient of Equivalence) 

c. Reliabilitas Konsistensi Internal (Internal Consistency Reliabilitas) 

Rumus digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah 

menggunakan rumus alpha cronbach sebagai berikut: 

𝑟11 =  
𝑘

(𝑘 − 1)
 {1 −  

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 } 

Keterangan:  

r11   : Reliabilitas instrumen 

k   : Banyaknya butir pertanyaan atau banyak nya soal 

 ∑ 𝜎𝑏
2  : Jumalah varians butir    

 𝜎𝑡
2  : Varians 

untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

𝜎𝑡
2 =  

∑ 𝑋 −  
(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:         

 𝜎𝑡
2  : Varians tiap bulir 

X  : Jumlah 

N  : Jumlah responden 



 

 

Apabila variabel yang diteliti memiliki cronbach’s alpha (α) > 0,06 maka 

variabel tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya apabila cronbach’s alpha 

(α) < 0,06 maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.77 

I. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary 

least square (OLS). 78 

a. Uji Normalitas  

Pengujian hipotesis yang telah disusun nantinya akan diuji 

secara statistik serta parametris dengan menggunakan beberapa uji 

tes. Pengujian parametrik ini mensyaratkan bahwa data yang ada 

pada variabel penelitian harus memiliki nilai distribusi yang 

normal. Maka dari itu diperlakukan pengujian normalitas data dari 

masing-masing variabel penelitian. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika sig < 0,05 maka sebenarnya dinyatakan tidak normal. 

b) Jika sig > 0,05 maka sebenarnya dinyatakan normal.79 

 

 

 
77 Nur Asnawi dkk, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran (Malang: UIN- Malang 

Press, 2009), 117. 
78 Ansofino, Buku Ajar Ekonometrika, (Yogjakarta: DEEPUBLISH, 2016), 93. 
79 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya, 2009), 119. 



 

 

b. Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang dimiliki oleh 

Eviews 7.0, seperti: Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, 

ARCH, White dan lain-lain. Pada uji Heteroskedasticity dengan 

melihat nilai Prob. F-statistic (F hitung). Jika Prob. F-statistic 

kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah 

heteroskedastisitas.80 

c. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi 

yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin- Watson (DW test). Pengambilan 

keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:81 

a) DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi 

autokorelasi. 

b) DW < DL atau DW > 4-DL, maka Ho ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi. 

c) DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti. 

 
80 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: CAPS, 2011), 81. 

81 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPS/Lisrel 

dalam penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 123. 



 

 

d. Multikolinearitas  

Multikolineritas artinya antar variabel independen yang 

terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna 

atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Cara untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan 

melihat Variance Inflation Faktor (VIF) dan Tolerance, apabila 

nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas.82 

e. Linieritas  

Linieritas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 

regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for 

Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) 

kurang dari 0,05.83 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi 

permintaan dimasa yang akan datang dengan berdasarkan data masa 

 
82 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS (Ponorogo: 

Wade Group, 2017), 175. 
83 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik, 91. 



 

 

lalu, atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) 

terhadap satu variabel tak bebas (dependent) adalah menggunakan 

regresi linier. Regresi linier dibagi ke dalam dua kategori, yaitu regresi 

linier sederhana dan regresi linier berganda.84 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel 

bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependent). Sedangkan 

regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel tak bebas 

(dependent) dan dua atau lebih variabel bebas (independent). Tujuan 

penerapan kedua metode ini adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (dependent) yang 

mempengaruhi oleh variabel bebas (independent). 

Rumus analisis regresi sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y  : Variabel terikat 

X  : Variabel bebas 

a dan b : Konstata 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau 

 
84 Syofiah Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 379. 



 

 

hubungan kasual antara variabel bebas atau lebih dengan satu variabel 

terikat.85 Regresi ganda berguna untuk mendapatkan pengaruh dua 

variabel kriteriumnya, atau untuk mencari hubungan fungsional dua 

variabel prediktor atau lebih dengan variabel kriteriumnya, atau untuk 

meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel 

kriteriumnya.86 Persamaan regresi berganda untuk penelitian ini 

dirumuskan:  

Yi = ai + b1X1i + b2X2i + b3X3i + e 

Keterangan: 

Yi   = Loyalitas pelanggan 

X1  = Kepuasan 

X2  = Kepercayaan 

X3  = Kemudahan penggunaan 

a1  = Konstata 

b1 b2 b3 = Koefisien regresi 

 e  = Standar error 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

 
85  Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2014), 66. 
86 Husaini Usman, Pengantar Statistika (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 241. 



 

 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.87  

Koefisien determinasi adalah mengukur tingkat pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam presentase (%). 

Rumus yang digunakan dalam menguji koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut:88 

KD = r2 × 100 

Keterangan: 

KD  = Koefisien determinasi 

r  = Koefisien korelasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya 

peranan atau pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

tergantung. Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengalihkan r2 

dengan 100% (r2 × 100%).89 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t (uji parsial) 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel 

independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. 

Dalam regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-

 
87 Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews 

(Yogyakarta: UPPSTIM, 2013), 24. 
88 Abdul Narlan dkk, Statistika dalam penjas (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 76. 
89 Jonathan Sarwono dkk, Statistika Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis dan 

Disertai (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel) (Jakarta: PT Elex Media Kompitundo, 2012), 197. 



 

 

tiap variabel independen memberi pengaruh yang berbeda dalam 

model. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara 

parsial dengan α = 0,05 dan juga penerimaan atau penolakan 

hipotesis maka, apabila t-tabel > t-hitung, Ho diterima. Dan jika t-tabel < 

t-hitung, maka Ha diterima, begitupun jika sig > α (0,05), maka Ho 

diterima Ho ditolak, dan jika sig < α (0,05), maka Ho ditolak Ho 

diterima.90 

b. Uji f (uji simultan) 

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai f menurut tabel. Bila nilai f hasil perhitungan 

lebih besar dari pada nilai f menurut tabel, maka secara simultan 

variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Keputusan dalam melaksanakan uji f dapat dilihat dari 

signifikasinya. Jika tingkat signifikan di bawah 5% maka secara 

simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

 
90 Khairatun Nisa’ Nurul Hidayah, “Pengaruh Religuitas dan Brand Awareness AQUA 

Terhadap Keputusan Pembelian AQUA Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 78. 



 

 

dependen.91 Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah 

sebagai berikut:92 

H0 diterima, bila fhitung ≤ ftabel atau nilai sig > 0,05. 

H0 ditolak, bila fhitung ≥ ftabel atau nilai sig < 0,05. 

Cari nilai f tabel menggunakan tabel f dengan rumus:  

Dengan taraf signifikan α = 0,05. 

F tabel = F {(1 − 𝛼), (dk pembilang = m), (dk penyebut = n −

m − 1) 

Dimana: n = Jumalah responden  

m = Jumlah variabel bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91  Devana Adila Kusuma, “Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Agen 

Asuransi di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam 

Negeri, 2019), 98. 
92 Mulyono, Berprstasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 113. 



 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang penjualan produk secara online. PT. Shopee 

Internasional Indonesia dikenal dengan aplikasi Shopee. Shopee hadir 

dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis e-commerce untuk 

memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja online 

tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Dalam 

aplikasinya, Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk yang 

ditawarkan seperti pakaian wanita dan pria, barang-barang elektronik, 

alat rumah tangg, kebutuhan olahraga dan sebagainya. 

Masuknya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir bulan mei 

2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir juni 2015 di Indonesia. 

Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di 

Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara dikawasan asia 

tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, malaysia, Filipina, dan 

Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di JL. Letjen. S. Parman, 

Palmerah Wisma 77 Tower2, Daerah Khusus Ibukota jakarta 11410, 

Indonesia.93 

 
93 Aisyah Fitriani, “Pengaruh E-trust dan E-service Quality Terhadap E-loyalty Dengan E-

satisfa Action sebagai variabel Intervening (Studi Pada Pengguna E-commerce C2C Shopee),” 

Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2018), 65. 



 

 

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalman 

berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan 

mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang 

aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Adapun sasaran 

pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa 

melakukan kegiatan dengan gedget termasuk kegiatan berbelanja. 

Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk menunjang 

kegiatan berbelanja yang cepat, mudah dan efisien.94 

2. Logo Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan 

a) Logo Perusahaan95 

 

b) Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Shopee  : Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. 

Misi Shopee: Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para 

penjual di Indonesia. 

 
94 Aisyah Fitriani, Pengaruh E-trust, 66. 
95https://www.google.com/search?q=LOGO+PERUSAHAAN+SHOPEE+INDONESIA+

BESERTA+ARTINYA&safe=strict&sxsrf=ALeKk02GifqyLpqp0t6gWeprUo2rnWQYQ:1589417

921764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjoiIGVk7LpAhX88XMBHXcwDAoQ_

AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=d-KRH12od57NyM 



 

 

3. Skala Usaha, Perkembangan Usaha dan Strategi Secara Umum 

Perusahaan 

a) Skala Usaha Shopee 

Skala usaha shopee termasuk e-commerce yang sangat 

diminati masyarakat Indonesia untuk melakukan belanja secara 

online. Shopee merupakan Customer to customer (C2C) e-

commerce internasional.96 

b) Perkembangan Usaha Shopee 

Merupakan e-commerce internasional yang pertama kali 

muncul pada awal tahun 2015 di Singapore sebagai mobile 

marketplace pertama di Asia Tenggara. Dengan kemajuan zaman 

yang begitu cepat, shopee membuka store di Thailand, Malaysia dan 

Vietnam untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup wanita dan pria di 

Asia Tenggara. Setelah itu, awal tahun 2016 Shopee memasuki 

wilayah Indonesia dengan membuka store di Indonesia. Shopee juga 

hadir sebagai penyedia marketplace bagi para konsumennya di 

Indonesia untuk mengikuti gaya hidup berbeanja produk di shopee. 

c) Strategi Secara Umum 

Dalam menghadapi persaingan e-commerce di Indonesia, 

shopee memberikan platform belanja online, dimana konsumen ini 

tidak hanya berfokus pada jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi 

sesama konsumen lewat fitur chat secara langsung. Strategi pada 

 
96 Aisyah Fitriani, Pengaruh E-trust, 66. 



 

 

Shopee juga mengusung platform yang menawarkan berbagai 

macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman 

dengan menggunakan kode verifikasi. Shopee juga memberikan 

layanan pengiriman yang terintegrasi langsung dengan jasa 

pengiriman seperti JNE dan TIKI serta fitur sosial yang inovatif.97 

4. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini terdapat obyek penelitian yang memberikan 

gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

penelitian ini. Adapun beberapa karakteristik responden dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a) Jenis Kelamin 

Dari 100 kuesioner yang disebar kepada pelanggan 

pengguna Shopee. Teryata terdapat 11 orang atau dengan presentase 

sebesar 11% responden laki-laki dan 89 orang atau dengan 

presentase sebesar 89% responden perempuan. 

Berdasarkan data tersebut bahwa mayoritas pengguna 

Shopee adalah responden perempuan. Data tersebut dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 
97 Aisyah Fitriani, Pengaruh E-trust, 67. 



 

 

Tabel 4.1 

Data Pengguna shopee 

Jenis Kelamin Jumalah Pengguna Presentase 

Laki-laki 11 Orang 11% 

Perempuan 89 Orang 89% 

Total 100 Orang 100% 

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2020 

b) Usia 

Dari 100 kuesioner yang disebar kepada pelanggan 

pengguna Shopee. Terdapat 85 responden yang berada pada interval 

usia 21-30 tahun atau dengan presentase 85% . 

Berdasarkan data tersebut bahwa mayoritas pengguna 

Shopee adalah interval usia 21-30 Tahun. Data tersebut dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Data Usia Pengguna Shopee 

Usia Jumlah Pengguna Presentase 

15 – 20 Tahun 15 Orang 15% 

21 – 30 Tahun 85 Orang 85% 

31 – 40 Tahun - - 

Total 100 Orang 100% 

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2020 

 



 

 

c) Jumlah Transaksi Belanja di Shopee 

Dari 100 kuesioner yang disebar kepada pelanggan 

pengguna Shopee. Teryata terdapat 19 responden atau sebesar 19% 

pernah melakukan transaksi belanja sebenyak 1-2 kali, 17 responden 

atau sebesar 17% pernah melakukan transaksi belanja sebenyak 3-4 

kali, dan terdapat 64 responden atau sebesar 64% pernah melakukan 

transaksi belanja lebih dari 4 kali. 

Berdasarkan data tersebut bahwa mayoritas pengguna 

Shopee yang pernah melakukan transaksi belanja di shopee adalah 

lebih dari 4 kali transaksi berbelanja. Data tersebut dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Data Transaksi Berbelanja Pengguna Shopee 

Jumlah Transaksi Belanja Jumlah Presentase 

1-2 kali 19 Orang 19% 

3-4 kali  17 Orang 17% 

Lebih dari 4 kali 64 Orang 64% 

Total  100 Orang 100% 

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2020 

B. HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Uji Validitas 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran 

yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika 



 

 

instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai 

dengan yang diharapkan oleh peneliti.98 

Adapun kriteria dalam menguji validitas yaitu: 

a) Apabila rhitung > rtabel, maka kuesioner valid. 

b) Apabila rhitung > rtabel, maka dapat dikatakan kuesioner tidak valid.99 

Berikut ini hasil dari uji validitas, sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil pengujian validitas variabel Kepuasan (X1) 

No  Peryataan  Rhitung Rtabel Keputusan  

1.  P1 0,635 0,361 Valid  

2. P2 0,634 0,361 Valid  

3. P3 0,598 0,361 Valid 

4. P4 0,534 0,361 Valid  

5. P5 0,827 0,361 Valid  

6. P6 0,669 0,361 Valid  

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap enam item peryataan tentang 

kepuasan, disimpulkan bahwa semua item peryataan dikatakan valid. 

 
98 Moh. Sidik Priadana, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: 

Ekuilibria, 2016), 75. 
99 Adhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistic Parametrik Dalam Penelitian (ponorogo: 

STAIN PO Press. 2016), 95. 



 

 

Tabel 4.5 

Hasil pengujian validitas variabel kepercayaan (X2) 

No  Peryataan  Rhitung Rtabel Keputusan  

1. K1 0,740 0,361 Valid 

2. K2 0,704 0,361 Valid 

3. K3 0,679 0,361 Valid 

4. K4 0,720 0,361 Valid 

5. K5 0,774 0,361 Valid 

6. K6 0,642 0,361 Valid 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap enam item peryataan tentang 

kepercayaan, disimpulkan bahwa semua item peryataan dikatakan valid. 

Tabel 4.6 

Hasil pengujian validitas variabel kemudahan penggunaan (X3) 

No  Peryataan  Rhitung Rtabel Keputusan  

1. KP1 0,441 0,361 Valid 

2. KP2 0,660 0,361 Valid 

3. KP3 0,843 0,361 Valid 

4. KP4 0,785 0,361 Valid 

5. KP5 0,681 0,361 Valid 

6. KP6 0,721 0,361 Valid 

7. KP7 0,566 0,361 Valid 



 

 

8. KP8 0,443 0,361 Valid 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap delapan item peryataan tentang 

kemudahan penggunaan, disimpulkan bahwa semua item peryataan 

dikatakan valid. 

Tabel 4.7 

Hasil pengujian validitas variabel loyalitas pelanggan(X3) 

No  Peryataan  Rhitung Rtabel Keputusan  

1. L1 0,686 0,361 Valid 

2. L2 0,710 0,361 Valid 

3. L3 0,686 0,361 Valid 

4. L4 0,599 0,361 Valid 

5. L5 0,706 0,361 Valid 

6. L6 0,678 0,361 Valid 

7. L7 0,750 0,361 Valid 

8. L8 0,757 0,361 Valid 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

 Berdasarkan hasil uji validitas terhadap delapan item peryataan tentang 

loyalitas pelanggan, disimpulkan bahwa semua item peryataan 

dikatakan valid. 

 

 



 

 

2. Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep 

tersebut yaitu konsistensi. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks 

numerik yang disebut dengan koefisien. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item 

pertanyaan atau peryataan di dalam sebuah kuesioner.100 Adapun 

kreteria reliabel (dapat dikatakan reliabel)apabila hasil dari uji 

Crobach’s Alpha lebih besar daripada 0,6.101 

Berikut ini hasil dari uji validitas, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil pengujian reliabilitas 

Variabel  Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria 

Reliabel 

Keputusan 

Kepuasan  0,722 0,6 Reliabel 

Kepercayaan  0,788 0,6 Reliabel 

Kemudahan 

Penggunaan 

0,805 0,6 Reliabel 

Loyalitas 

Pelanggan 

0,871 0,6 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

 
100 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan TesisBisnis (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), 169. 
101 Adhita, Aplikasi Statistik. 110. 



 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas item instrument terhadap empat 

variabel (tiga variabel bebas dan satu variabel terikat), disimpulkan 

bahwa semua item dikatakan reliabel. 

C. ANALISIS DATA 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual 

yang diperoleh pada penelitian mempunyai distribusi normal atau 

tidak.102 Dalam uji normalitas, pada umumnya menggunakan 

prosedur Kolmogorov Smirnov.103 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Residual berdistribusi normal  

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikan (p-value) > 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi.104 

Tabel 4.9 

Hasil pengujian normalitas residual 

 Kolmogorov Smirnov 

Statistic N Signifikan 

Unstandardized Residual 0,669 100 0,762 
Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

 

 
102 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II: Analisis data dengan SPSS (Ponorogo: IAIN 

Po, tp.th), 8. 
103 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2014), 173. 
104 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II. 8. 



 

 

Hasil yang ditunjukkan pada table 4.9 menjukkan bahwa 

nilai signifikan uji normalitas residual 0,762 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05 sehingga ketentuan H0 diterima dan 

disimpulkan bahwa asumsi noermalitas terpenuhi. 

b. Uji Heteroskedatisitas 

Perhitungan ada tidak gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan menggunakan 

harga mutlak residual sebagai variabel depanden (variabel terikat). 

Kemudian melakukan regresi linier berganda dengan variabel 

dependennya adalah harga mutlak residual sedangkan variabel 

independennya adalah X1, X2,X3. 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H1 : Varian residual tidak homogen (terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05 

maka H0 diterima artinya varian residual homogen (tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas).105 

 

 

 

 
105 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II. 9. 



 

 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 -0,366 0,715 Tidak ada pengaruh 

X2 0,734 0,465 Tidak ada pengaruh 

X3 0,033 0,974 Tidak ada pengaruh 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua 

variabel bebas lebih besar dari 0,05 (alpha 5%) yang berarti tidak 

ada penagaruh variabel dependen (harga mutlak residual) terhadap 

X1, X2, maupun X3. Karena variabel X1, X2, dan X3 ketiganya 

tidak ada pengaruh terhadap harga mutlak residual maka terima H0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sehingga asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

suatu model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode 

t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain.106 

Hipotesis yang digunakan: 

 
106 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II. 10. 



 

 

H0 : Tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi kasus 

autokorelasi) 

H1 : Terdapat korelasi antar residual (terjadi kasus autokorelasi) 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut: 

d) DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi 

autokorelasi. 

e) DW < DL atau DW > 4-DL, maka Ho ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi. 

f) DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti.107 

Dalam penelitian ini data sebanyak 100, sehingga k=3 dan n=100. 

Dengan tingkat kesalahan α=0,05, maka diperoleh nilai dU= 1,736 

dan dL=1,613. 

Tabel 4.11 

Hasil pengujian autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

2,075 1,736 2,264 Tidak ada autokorelasi 

Sumber: Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

Pada tabel 4.11 menunjukkan nilai Durbin-Watson yang 

diperoleh dari hasil regresi adalah sebesar 2,075 terletak diantara 

 
107 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPS/Lisrel 

dalam penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 123. 



 

 

nilai dU (1,736) dan nilai 4-dU (2,264) sehingga H0 diterima. 

Artinya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dan asumsi 

non autokorelasi telahterpenuhi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 

Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. 

Hipotesis yang digunakan:  

H0 : Tidak terdapat korelasi antara variabel independen (tidak terjadi 

kasus multikolinieritas) 

H1 : Terdapat korelasi antara variabel independen (terjadi kasus 

multikolinieritas) 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independen nilai VIF < 10, maka terima H0 yang artinya persamaan 

regresi linier berganda tidak terjadi kasus multikolinieritas.108 

Tabel 4.12 

Hasil pengujian multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,522 1,914 Non multikolinieritas 

X2 0,501 1,997 Non multikolinieritas 

 
108 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II. 11. 



 

 

X3 0,709 1,410 Non multikolinieritas 

Sumber: Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

Pada tabel 4.12 diketahui bahwa nilai VIF pada ketiga 

variabel independen kurang dari 10, sehingga terima H0. Artinya 

model regresi berganda bebas dari multikolinieritas, dengan 

demikian asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi. 

e. Uji Linieritas109 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari ada tidaknya 

hubungan yang linier antara dua variabel. Kalua tidak linier maka 

analisis regresi tidak dapat diujikan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan SPSS21.0, dengan aturan H0 harus diterima 

atau signifikansi pada linierity kurang dari 0,05 dan signifikansi 

pada deviation from linierty lebih dari 0,05. 

Tabel 4.13 

Uji linieritas kepuasan dengan loyalitas pelanggan 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Y * 

X1 

Between Groups 

(Combined) 1165.344 14 83.239 4.500 .000 

Linearity 847.985 1 847.985 45.839 .000 

Deviation from Linearity 317.359 13 24.412 1.320 .218 

Within Groups 1572.446 85 18.499   

Total 2737.790 99    

Sumber: Hasil olah data SPSS 21.0 

 

 
109 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik, 91. 



 

 

Berdasarkan uji linieritas di atas, diperoleh nilai signifikansi 

pada linierty < α (0,000 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan linier secara signifikan antara variabel kepuasan dengan 

loyalitas pelanggan. Jika dilihat dari nilai signifikansi pada deviation 

from linierty > α (0,218 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel kepuasan 

dengan loyalitas pelanggan. 

Tabel 4.14 

Hasil uji linieritas kepercayaan dengan loyalitas pelanggan 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X2 

Between Groups 

(Combined) 1172.027 16 73.252 3.883 .000 

Linearity 984.625 1 984.625 52.194 .000 

Deviation from 

Linearity 

187.402 15 12.493 .662 .813 

Within Groups 1565.763 83 18.865   

Total 2737.790 99    

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

 

Berdasarkan uji linieritas di atas, diperoleh nilai signifikansi 

pada linierty < α (0,000 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan linier secara signifikan antara variabel kepercayaan dengan 

loyalitas pelanggan. Jika dilihat dari nilai signifikansi pada deviation 

from linierty > α (0,813 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel kepercayaan 

dengan loyalitas pelanggan. 

 



 

 

Tabel 4.15 

Hasi uji linieritas kemudahan penggunaan dengan loyalitas pelanggan 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X3 

Between Groups 

(Combined) 972.517 20 48.626 2.176 .008 

Linearity 467.220 1 467.220 20.909 .000 

Deviation from 

Linearity 

505.298 19 26.595 1.190 .287 

Within Groups 1765.273 79 22.345   

Total 2737.790 99    

Sumber: Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

 

Berdasarkan uji linieritas di atas, diperoleh nilai signifikansi 

pada linierty < α (0,000 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan linier secara signifikan antara variabel kumudahan 

penggunaan dengan loyalitas pelanggan. Jika dilihat dari nilai 

signifikansi pada deviation from linierty > α (0,287 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel kemudahan penggunaan dengan loyalitas pelanggan. 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independent dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 



 

 

independen mengalami kenaikan atau penurunan.110 Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh antara kepuasan 

terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh antara kepercayaan terhadap 

loyalitas pelanggan dan pengaruh antara kemudahan penggunaan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

a) Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 

Tabel 4.16 

Hasil pengujian analisis regresi sederhana X1 terhadap Y 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .557a .310 .303 4.39132 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

 

Pada tabel 4.16 terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,557 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi (R square) sebesar 0,310 dimana 

mengandung pengertian bahwa nilai R square (R2) sebesar 0,310 

atau 31,0% yang berarti bahwa 31,0% variabel kepuasan dapat 

dijelaskan oleh variabel loyalitas pelanggan atau memberikan 

pengaruh sebesar 31,0% terhadap pelanggan online shop di shopee. 

 
110 Devana Adila, Pengaruh Motivasi, 129. 



 

 

Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 31,0% dan 

sisanya dipengaruhi variabel lain. Nilai yang didapat positif dapat 

dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa 

kepuasan memiliki hubungan positif terhadap loyalitas pelanggan 

atau semakin tinggi kepuasan maka semakin tinggi pula loyalitas 

pelanggan. 

b) Pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan 

Tabel 4.17 

Hasil pengujian analisis regresi sederhana X2 terhdap Y 

 

 

 
 

 

Sumber: Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 
 

Pada tabel 4.17 terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,600 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi (R square) sebesar 0,360 dimana 

mengandung pengertian bahwa nilai R square (R2) sebesar 0,360 

atau 36,0% yang berarti bahwa 36,0% variabel kepercayaan dapat 

dijelaskan oleh variabel loyalitas pelanggan atau memberikan 

pengaruh sebesar 36,0% terhadap pelanggan online shop di shopee. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .600a .360 .353 4.22959 

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: Y 



 

 

Pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 36,0% 

dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Nilai yang didapat positif 

dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa 

kepercayaan memiliki hubungan positif terhadap loyalitas 

pelanggan atau semakin tinggi kepercayaan maka semakin tinggi 

pula loyalitas pelanggan. 

c) Pengaruh kemudahan penggunaan terhdap loyalitas pelanggan 

Tabel 4.18 

Hasil pengujian analisis regresi linier sederhana X3 terhadap Y 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .413a .171 .162 4.81343 

a. Predictors: (Constant), X3 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

 

Pada tabel 4.18 terlihat bahwa besarnya nilai koefisien 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,413 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi (R square) sebesar 0,171 dimana 

mengandung pengertian bahwa nilai R square (R2) sebesar 0,171 

atau 17,1% yang berarti bahwa 17,1% variabel kemudahan 

penggunaan dapat dijelaskan oleh variabel loyalitas pelanggan atau 

memberikan pengaruh sebesar 17,1% terhadap pelanggan online 

shop di shopee. Pengaruh kemudahan penggunaan terhadap loyalitas 



 

 

pelanggan sebesar 17,1% dan sisanya dipengaruhi variabel lain. 

Nilai yang didapat positif dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

(R) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan memiliki 

hubungan positif terhadap loyalitas pelanggan atau semakin tinggi 

kemudahan penggunaan maka semakin tinggi pula loyalitas 

pelanggan. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y.111 

Tabel 4.19 

Hasil pengujian Koefisien regresi 

Variabel Bebas Koefisien (B) 

(Constant)  0,426 

X1 0,441 

X2 0,574 

X3 0,118 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Pada tabel 4.19 dapat dibuat model persmaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = 0,426 + 0,441X1 + 0,574X2 + 0,118 + error 

Konstanta (α) 

 
111 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 115. 



 

 

Nilai konnstanta (α) sebesar 0,426 menunjukkan bahwa, apabila 

variabel independent X1, X2, dan X3 nol atau tidak ada maka loyalitas 

pelanggan sebesar 0,426 satuan. 

Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Kepuasan) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,441. Nilai b1 yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

kepuasan sebagai variabel bebas X1 dengan variabel loyalitas pelanggan 

sebagai variabel terikat Y. Jika peran kepuasan ditingkatkan, maka 

loyalitas pelanggan juga mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi 

(b1) sebesar 0,441 memiliki arti bahwa jika kepuasan dinaikkan sebesar 

1 satuan atau satu tingkat, maka loyalitas pelanggan naik sebesar 0,441 

satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

Konstanta (b2) untuk variabel X2 (Kepercayaan) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,574. Nilai b1 yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

kepercayaan sebagai variabel bebas X1 dengan variabel loyalitas 

pelanggan sebagai variabel terikat Y. Jika peran kepercayaan 

ditingkatkan, maka loyalitas pelanggan juga mengalami peningkatan. 

Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,574 memiliki arti bahwa jika 

kepercayaan dinaikkan sebesar 1 satuan atau satu tingkat, maka loyalitas 

pelanggan naik sebesar 0,574 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

Konstanta (b3) untuk variabel X3 (Kemudahan Penggunaan) 



 

 

Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,118. Nilai b1 yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

kemudahan penggunaan sebagai variabel bebas X1 dengan variabel 

loyalitas pelanggan sebagai variabel terikat Y. Jika peran kemudahan 

penggunaan ditingkatkan, maka loyalitas pelanggan juga mengalami 

peningkatan. Nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,118 memiliki arti 

bahwa jika kemudahan penggunaan dinaikkan sebesar 1 satuan atau satu 

tingkat, maka loyalitas pelanggan naik sebesar 0,118 satuan dengan 

asumsi variabel independen yang lain tetap. 

4. Koefisien Determinasi R2 (R square) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap 

Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R square (koefisien 

determinasi).112 

Tabel 4.20 

Hasil pengujian determinasi 

R  R Square 

0,640 0,409 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.20 diketahui bahwa 

nilai R yang diperoleh sebesar 0,640 menunjukkan bahwa hubungan 

antara X1, X2, dan X3 terhadap Y tergolong kuat karena nilai R yang 

dihasilkan mendekati 1. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,409 

 
112 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II. 16. 



 

 

memiliki arti bahwa pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah 

sebesar 0,409 = 40,9% dan sisanya 59,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

selain X1, X2, dan X3 yang tidak masuk dalam model. 

D. PENGUJIAN HIPOTESIS 

1. Uji t (Uji Parsial) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruh 

signifikan atau tidak.113 

Hipotesis yang digunakan untuk X: 

H0 : X tidak berpengaruh terhadap Y 

H1 : X berpengaruh terhadap Y 

Jika nilai |thitung| ttabel atau nilai sig < α, maka H0 ditolak, sehingga 

variabel X secara parsial berpengaruh signifikan Y. 

Tabel 4.21 

Hasil uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardised 

Coeficients 

t Sig. Keputusan 

B  Std. Error 

Kepuasan  0,441 0,188 2,348 0,021 Ada pengaruh 

Kepercayaan  0,574 0,169 3,402 0,001 Ada pengaruh 

 
113 Duwi Prianto, SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, Multivariante (Yogyakarta: Guva 

Media, 2009), 99. 



 

 

Kemudahan 

Penggunaan 

0,118 0,109 1,078 0,284 Ada pengaruh 

Sumber: hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

 

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.21 dapat dijelaskan hasil uji t 

sebagai berikut: 

a. Pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 

jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X1 terhadap Y 

signiikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,441 

memiliki arti X1 memiliki arah pengaruh positif yang dihasilkan 

tersebut signifikan. 

b. Pengujian pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 

jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X2 terhadap Y 

signiikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,574 

memiliki arti X2 memiliki arah pengaruh positif yang dihasilkan 

tersebut signifikan. 

c. Pengujian pengaruh X3 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,284 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 

jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X3 terhadap Y 

signiikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,118 

memiliki arti X3 memiliki arah pengaruh positif yang dihasilkan 

tersebut signifikan. 



 

 

Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel bebas 

dan terikat secara parsial. Jadi, variabel kepuasan, kepercayaan dan 

kemudahan penggunaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

pelanggan. 

2. Uji f (Uji Simultan) 

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X1, 

X2, dan X3 terhadap variabel terikat Y secara Bersama-sama/ simultan. 

Hubungan yang signifikan berarti hubungan tersebut dapat diberlakukan 

untuk populasi.114 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan  

H1 : Model regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan 

Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α (nilai α sebesar 0,05), maka H0 

ditolak, sehingga model regresi yang diperoleh layak atau signifikan.115 

Tabel 4.22 

Hasil uji F 

 
114 Suharyanto Dkk, Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern (Jakarta: Selemba Empat, 

2004), 508. 
115 Maulida Nurhidayati, Modul Statistika II. 14. 

 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1120.869 3 373.623 22.183 .000b 

Residual 1616.921 96 16.843   

Total 2737.790 99    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 



 

 

Sumber : Hasil olah data pengujian SPSS 21.0 

Pada tabel 4.22 Diperoleh nilai Fhitung = 22.183 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0.000. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai Ftabel (Ftabel=F(3,96,5%)=2,71). Karena nilai Fhitung > Ftabel atau 

sig < α maka H0 ditolak, sehingga model regresi yang dihasilkan sesuai 

atau signifikan. Dengan kata lain, kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepuasan, 

Kepercayaan Dan Kemudahan Penggunaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

pada Online Shop di Shopee. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positi dan 

signifikan baik secara parsial maupun simultan Kepuasan, Kepercayaan 

Dan Kemudahan Penggunaan terhadap Loyalitas Pelanggan. Berikut ini 

dipaparkan penjelasan atas jawaban dari dari hipotesis penelitian: 

1. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Online 

Shop di Shopee. 

H0 : Tidak ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee 

Ha : Ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada online 

shop di shopee 

Kriteria penerimaan hipotesis: 



 

 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima Ha ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak Ha diterima 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 

0,021 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh X1 terhadap Y signifikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,441 memiliki arti X1 memiliki arah 

pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa: kepuasan berpengauh secara parsial terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri 

Pratiwi, dengan judul: “analisis pengaruh kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan muslim (studi kasus 

pada perusahaan jasa servis bengkel hp semarang CV. Wafana group”, 

tahun 2019. Dengan hasil bahwa: kepuasan pelanggan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan.116 

2. Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Online 

Shop di Shopee. 

H0 : Tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee 

 
116 Eka Putri Pratiwi, “analisis pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan muslim (studi kasus pada perusahaan jasa servis bengkel hp semarang CV. 

Wafana group” Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2019), 62. 



 

 

Ha : Ada pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada online 

shop di shopee 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

c. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima Ha ditolak 

d. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak Ha diterima 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 

0,001 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh X2 terhadap Y signiikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,574 memiliki arti X2 memiliki arah 

pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa: kepercayaan berpengauh secara parsial terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faris 

Mujjadid Adinugroho, dengan judul: “pengaruh kepercayaan pelanggan, 

komitmen pelanggan, dan komunikasi word of mouth terhadap loyalitas 

pelanggan minimarket”, tahun 2015. Dengan hasil bahwa: kepercayaan 

pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.117 

3. Pengaruh Kemudahan Penggunaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

pada Online Shop di Shopee. 

H0 : Tidak ada pengaruh kemudahan penggunaan terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop di shopee 

 
117 Faris Mujjadid Adinugroho, “pengaruh kepercayaan pelanggan, komitmen pelanggan, 

dan komunikasi word of mouth terhadap loyalitas pelanggan minimarket”, Skripsi (UNY, 2015), 74. 



 

 

Ha : Ada pengaruh kemudahan penggunaan terhadap loyalitas pelanggan 

pada online shop di shopee 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

e. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima Ha ditolak 

f. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak Ha diterima 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 

0,284 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh X3 terhadap Y signiikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,118 memiliki arti X3 memiliki arah 

pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa: kemudahan penggunaan berpengauh secara parsial 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Kharisma Ayu Prabaningtiyas Dkk, dengan judul: “pengaruh kualitas 

layanan, e-faktor dan kemudahan terhadap loyalitas pelanggan dengan 

mediasi kepuasan pelanggan”, tahun 2014. Dengan hasil kemudahan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.118 

4. Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan dan Kemudahan Penggunaan 

terhadap Loyalitas Pelanggan pada Online Shop di Shopee. 

Hipotesis:  

 
118 Kharisma Ayu Prabaningtiyas Dkk, “analisis pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan muslim (studi kasus pada perusahaan jasa servis bengkel hp 

semarang CV. Wafana group”, jurnal ilmu manajemen, 3 (juli 2014), 849. 



 

 

H0 : tidak ada pengaruh secara simltan kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop 

di shopee 

Ha : ada pengaruh secara simltan kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan 

penggunaan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di shopee 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 (α) maka H0 diterima Ha ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak Ha diterima 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Fhitung = 22.183 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0.000. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai Ftabel (Ftabel=F(3,96,5%)=2,71). Karena nilai Fhitung > Ftabel atau 

sig < α maka H0 ditolak, sehingga model regresi yang dihasilkan sesuai 

atau signifikan. Dengan kata lain, kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Menurut Tsai dan Huang mengungkapkan bahwa kepuasan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi online repuchase 

intention. Hal tersebut dikarenakan kepuasan merupakan respon emosional 

positif dari konsumen yang dapat menimbulkan keinginan konsumen untuk 

melakukan pembelian kembali. Faktor lain yang juga mempengaruhi online 

repuchase intention disampaikan oleh Aren, Guzel, Kabadayi dan Alpkan 

yakni perceived ease of use. Kemudahan penggunaan ini mengacu pada 

penggunaan suatu web. Faktor ini dianggap sebagai salah satu faktor yang 



 

 

mempengaruhi online repuchase intention karena sejak awal pembelian 

konsumen sudah menanamkan bahwa berbelanja menggunakan internet 

tidak akan rumit sehingga ketika konsumen merasa kesulitan dalam 

mengoperasikan atau menggunakan situs belanja online, maka konsumen 

akan meninggalkan toko atau situs web tersebut. Hal ini disetujui oleh Chiu, 

Chang, Cheng, dan Fang yang mengatakan jika konsumen percaya ketika 

melakukan belanja online maka konsumen akan terbebas dari usaha yang 

berat sehingga dapet menimbulkan keinginan untuk membeli kembali di 

kemudian hari.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 Leviana Bella, Hubungan Antara 6. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian yang dilakukan terhadap 100 pelanggan online shop di shopee ini 

memberikan hasil mengenai pengaruh kepuasan, kepercayaan, dan 

kemudahan penggunaan terhadap loyalitas pelanggan, kemudian dianalisis, 

dibahas, dan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepuasan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada 

online shop di shopee. Hal tersebut dibuktikan nilai signifikansi uji t 

sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh X1 terhadap Y signifikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,441 memiliki arti X1 memiliki arah 

pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Sehingga, 

hipotesis H0 ditolak Ha diterima.  

2. Kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan 

pada online shop di shopee. Hal tersebut dibuktikan nilai signifikansi uji 

t sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0 jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh X2 terhadap Y signiikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,574 memiliki arti X2 memiliki arah 

pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Sehingga, 

hipotesis H0 ditolak Ha diterima.  

3. Kemudahan penggunaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop di shopee. Hal tersebut dibuktikan nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,284 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga 



 

 

tolak H0 jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X3 terhadap Y 

signiikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,118 memiliki 

arti X3 memiliki arah pengaruh positif yang dihasilkan tersebut 

signifikan. Sehingga, hipotesis H0 ditolak Ha diterima.  

4. Kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan berpengaruh 

secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di 

shopee. Hal tersebut dibuktikan hasil pengujian, diperoleh nilai Fhitung = 

22.183 dengan signifikansi uji F sebesar 0.000. Nilai Fhitung selanjutnya 

dibandingkan dengan nilai Ftabel (Ftabel=F(3,96,5%)=2,71). Karena nilai 

Fhitung > Ftabel atau sig < α maka H0 ditolak, sehingga model regresi yang 

dihasilkan sesuai atau signifikan. Sehingga, hipotesis H0 ditolak Ha 

diterima.  

B. SARAN 

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan ada beberapa saran yang yang 

akan di ajukan:  

1. Peneliti hanya berfokus pada tiga faktor saja yaitu kepuasan 

kepercayaan dan kemudahan penggunaan. Untuk peneliti selanjutnya 

bisa meneliti faktor lain dan mengembangkan penelitian yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan pada online shop di shopee. 

2. Dari kesimpulan yang di jelaskan oleh peneliti maka di harapkan dari 

perusahaan shopee agar tetap menjaga faktor-faktor yang di butuhkan 

oleh para pelanggan. 
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