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ABSTRACT 

 

Internet is the most media widely use for information, and can be used as a medium of trade. 

One phenomenon that happened today is a Business Online. Many of entrepreneurs who rely on 

up to KASKUS sites for selling its product. So, at this time besides the internet up as a place to 

communicate, it  also serve as a means of trade. The ability of a marketer to manage his online 

shop that functioned as a medium in the trade is something that deserves to be studied further 

associated with several factors that influence consumer interaction with online marketers so as 

to establish an intention to re-visit the online shop on the KASKUS sites. In forming the loyalty of 

a return visit online shop at a site, is influenced by several factors some of which satisfaction, 

trust and commitment. In the present study, researchers collected data using questionnaires with 

136 respondent. The method analysis used in this research is Maximum Likehood test using the 

program AMOS version 18.0. 

Keywords: Satisfaction, Trust, Commitment and Loyalty 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan era tranformasi 

menjadikan elektronik sebagai salah satu 

kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, 

dengan berbagai kecanggihan yang selalu 

menjadikan manusia untuk lebih mudah 

dalam melakukan berbagai rutinitas dan 

beberapa kebutuhan lain yang lebih penting. 

Mereka yang mampu menguasai teknologi 

akan menjadi nahkoda dalam era reformasi 

yang canggih saat ini. Dengan kecanggihan 

teknologi saat ini, semua kebutuhan hidup 

manusia akan lebih mudah terjangkau salah 

satunya dengan internet. Internet adalah 

media yang paling banyak digunakan 

didalam memperoleh informasi bahkan 

dalam berwiraniaga sekalipun, salah satunya 

adalah Bisnis Online. Definisi bisnis online 

sering diasumsikan sebagai  internet 

marketer, bahwa semua bisnis yang 

dilakukan secara online dengan 

menggunakan media internet sebagai media 

pemasaran produk dan jasa. Jadi dalam hal 

ini internet hanyalah media, karena internet 

sendiri yang terdiri dari ribuan – ribuan 

halaman bahkan jutaan halaman WEB 

mampu menyediakan informasi bagi 

pengguna internet. Banyaknya bisnis online 

dan para konsumennya saat ini  membuat 

bisnis online semakin menjamur di website – 

website tertentu. 

Jasa layanan online shop pada saat ini 

semakin marak dan diyakini dapat 

mempermudah penjualan dan pemasaran 

produk. Kata “layanan” secara implisit 

menunjuk 3 (tiga) hal yaitu penyediaan 

layanan oleh penyedia (provider), 

pemanfaatan dan  akses layanan oleh pihak 

yang memerlukan (pemakai), dan pelayanan 
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(delievery) layanan dari penyedia ke 

pemakai. Mempertahankan hubungan yang 

bersifat personal atau individual sangat 

tergantung pada loyalitas pemakai kepada 

penyedia layanan. Loyalitas dalam dunia 

virtual sangat rentan terhadap kepercayaan 

(trust). Sekali pemakai tidak percaya, sangat 

mudah baginya untuk berpindah ke penyedia 

yang lain. 

 Kepercayaan, kepuasan dan 

komitmen adalah hal yang penting untuk 

diperhatikan dalam dunia bisnis. Terutama 

dalam penjualan melalui media online 

mengingat media online adalah dunia maya 

yang tidak mempertemukan penjual dan 

pembeli secara langsung. Jika ketiga hal 

tersebut diperhatikan, maka diharapkan para 

konsumen atau pengunjung akan berkunjung 

kembali, membeli barang lagi, dan akan 

menjadi pelanggan yang loyal terhadap 

online shop tersebut. 

Sebaliknya, media online ini juga 

rentan sekali terhadap penipuan. Padahal 

diketahui bahwa dalam dunia bisnis, 

kepercayaan adalah hal yang mutlak perlu 

ada. Demikian pula dengan media online. 

Pihak penyedia perlu menjaga kepercayaan. 

Sekali media online itu mengecewakan 

konsumen maka, media online tersebut 

sudah akan sulit dipercaya lagi oleh 

konsumennya. Dan konsumen akan 

cenderung berpindah ke media online yang 

lain.  Salah satu hal yang paling ditakutkan 

orang saat belanja online adalah masalah 

pembayaran. Pada dasarnya semua transaksi 

online memang sedikit memberatkan 

pembeli di bandingkan penjual. Kerugian 

atau penipuan dalam belanja online 

umumnya lebih merugikan pembeli 

dibandingkan penjual. Hal ini dikarenakan 

di dalam transaksi jenis ini pembeli lebih 

dulu memberikan pembayarannya sebagai 

tanda komitmen atas pembelian barang dan 

penjual baru setelah itu mengirimkan barang 

atau jasanya sebagai balasan. Permasalah 

juga tidak jarang muncul dikarenakan 

pembeli merasa uang sudah ditransfer tetapi 

barang tidak jua dikirim entah karena alasan 

keterlambatan dari pihak jasa pengiriman 

barang atau karena barang yang dipesan 

belum datang dari luar negeri atau si penjual 

belum merasa menerima uang. 

Sering terjadi dalam penjualan barang 

melalui media online barang tidak sesuai 

dengan kenyataannya. Barang yang di 

tampilkan di website ketika dikirim tidak 

sesuai dengan yang diinginkan konsumen, 

hal ini akan dapat mengurangi kepuasan 

konsumen. Menurut zeithaml (2003) 

kepuasan pelanggan adalah respon terhadap 

kebutuhan konsumen yang merupakan 

pertimbangan terhadap suatu produk jasa 

dalam menyediakan tingkat konsumsi yang 

menyenangkan.  Misalnya, warnanya tidak 

sesuai dengan yang ditampilkan di website, 

barang yang dikirim cacat atau tidak 

sempurna, dan ukuran terkadang tidak 

sesuai. Hal – hal seperti itu akan membuat 

kepuasan konsumen akan berkurang.  

Selain kepercayaan dan kepuasan 

pelanggan, komitmen perusahaan penyedia 

jasa pelayanan online juga harus benar-benar 

diperhatikan. Menurut Farida Jasfar 

(2005;179) komitmen didefinisikan sebagai 

suatu perpaduan antara sikap dan perilaku 

yaitu rasa keterlibatan dalam organisasi dan 

rasa kesetiaan pada organisasi. Komitmen 

dalam dunia bisnis perlu ada, karena 

komitmen yang kuat antara konsumen dan 

penjual akan menguntungkan kedua belah 

pihak. Jika para penjual memperhatikan itu 

semua maka, tidak mungkin jika konsumen 

tidak akan mengunjungi media online 

tersebut kembali. Dan diperkirakan 

konsumen akan memliki komitmen akan 

membeli produk yang lain melalui media 

online itu lagi. 

Terdapat beberapa penyedia layanan 

online shop yang sering dikunjungi 

konsumen seperti Toko Bagus, Berniaga dan 

KASKUS. Dalam penelitian ini, fokus akan 

diarahkan pada KASKUS salah satu media 
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pelayanan jasa online shop pertama yang 

ada di Indonesia. Banyak sekali para 

produsen maupun penjual individu 

menggunakan jasa KASKUS ini merasa 

terbantu dalam penjualan maupun 

pemasaran produknya. Begitu juga dengan 

para calon pelanggan, mereka merasa 

terbantu dengan adanya jasa online shop 

KASKUS ini. Mereka tidak perlu jauh 

datang ke produsen atau penjualnya cukup 

dengan membuka situs KASKUS mereka 

bisa melihat spesifik barang yang mereka 

inginkan.  Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Philip Kotler (1996 : 18) tentang konsep 

pemasaran penentu kebutuhan dan keinginan 

pasar sasaran dan pemberi kepuasan yang 

diinginkan lebih secara efektif dan lebih 

efisien dari yang dilakukan pesaing. 

Sebagai penyedia jasa layanan online 

shop yang ada di Indonesia, KASKUS 

masih memiliki banyak sekali kekurangan. 

Di antaranya adalah penipuan, barang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan dan barang 

datang tidak tepat pada waktunya. Masalah 

ini semua masih belum dapat tertangani 

dengan baik oleh KASKUS. Memang 

kaskus hanya sebagai penyedia jasa layanan 

online shop namun jika hal itu semua di 

biarkan oleh pihak KASKUS tidak mungkin 

para pelanggan setia yang menggunakan 

KASKUS ini berpindah ke pihak penyedia 

jasa layanan online shop yang lain dan tidak 

loyal dalam menggunakan jasa KASKUS 

ini. 

Berdasarkan rating pengguna jasa 

layanan online shop terbesar di Indonesia 

KASKUS menduduki urutan pertama di 

bandingkan dengan para pesaingnya seperti 

toko bagus.com dan berniaga.com. Jumlah 

total post di KASKUS yaitu sebanyak 

592.127.969, sementara anggotanya 

sebanyak 4.437.805 (www.kaskus.com). 

Toko Bagus iklan yang aktif sebanyak 

1.009.064 sementara anggotanya sebanyak 

2.297.169 (www.tokobagus.com). 

Sedangkan berniaga.com hanya 374.235 saja 

(www.berniaga.com). Data ini diambil 

berdasarkan situs masing – masing online 

shop tersebut. 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Kepercayaan 

Di dalam melakukan pembelian 

secara online, kepercayaan pelanggan 

sangatlah penting karena menentukan 

keputusan didalam membeli suatu barang 

atau jasa pada suatu website online shop. 

Sehingga apabila keputusan itu memberikan 

dampak yang baik bagi konsumen maka 

dapat dipastikan konsumen tersebut akan 

loyalitas terhadap website online shop 

tersebut. Menurut Kotler dan Gary 

Amstrong (2008:176), kepercayaan adalah 

“pikiran deskriptif yang dimiliki seseorang 

tentang sesuatu”.  Para pelanggan cenderung 

untuk mengembangkan serangkaian 

keyakinan mengenai cirri – cirri dari suatu 

produk dan selanjutnya, melewati keyakinan 

ini, membentuk suatu citra merek (brand 

image) serangkaian keyakinan tentang 

merek tertentu. Secara bergantian, citra 

merek membentuk sikap pelanggan terhadap 

produk tersebut. Dari uraian tersebut maka 

Charles W. Lamb, Joseph F.Hair dan Carl 

medaniel (2001:232), kepercayaan adalah 

“suatu pola yang diorganisasi melalui 

pengetahan yang kemudian dipegang oleh 

seorang individu sebagai suatu kebenaran 

dalam hidupnya”. 

Kepercayaan merupakan hal yang 

penting karena membantu mengatur 

kompleksitas, membantu mengembangkan 

kapasitas aksi, meningkatkan kolaborasi dan 

meningkatkan kemampuan pembelajaran 

organisasi. Kunci yang sangat penting dalam 

membangun kepercayaan yang tinggi dalam 

organisasi adalah pencapaian hasil, 

bertindak dengan integritas, dan 

pendemonstrasian perhatian. Peningkatan 

tingkat kepercayaan membutuhkan 

keseimbangan dari hal-hal penting yang 

telah tersebut di atas, meskipun ada konflik 
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di antara para pihak dalam organisasi. 

Tindakan penyeimbangan membutuhkan 

desain organisasi yang dapat mendukung 

kepercayaan, baik struktur organisasi 

maupun budaya tidak formal (Shaw,1997). 

Berdasarkan uraian tersebut timbul 

suatu pertanyaan. Apa definisi atau 

pengertian kepercayaan. Dalam hal ini akan 

dikemukakan definisi atau pengertian 

kepercayaan menurut pendapat para ahli 

atau pakar, antara lain : (1) Das dan Teng 

(1998) memberikan definisi ataupengertian 

kepercayaan (trust) sebagai derajat di mana 

seseorang yang percaya menaruh sikap 

positif terhadap keinginan baik dan 

keandalan orang lain yang dipercayanya di 

dalam situasi yang berubah ubah dan 

beresiko. (2) Rousseau et al, (1998) 

memberikan definisi atau pengertian 

kepercayaan sebagai bagian psikologis yang 

terdiri dari keadaan pasrah untuk menerima 

kekurangan berdasarkan harapan positif dari 

niat atau perilaku orang lain. (3) Mayer 

(1995) memberikab definisi kepercayaan 

dalam definisi yang lain dinyatakan sebagai 

keinginan suatu pihak untuk menjadi 

pasrah/menerima tindakan dari pihak lain 

berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain 

tersebut akan melakukan sesuatu tindakan 

tertentu yang penting bagi pihak yang 

memberikan kepercayaan, terhadap 

kemampuan memonitor atau mengendalikan 

pihak lain. (4) Doney et.al. (1998) 

memberikan definisi atau pengertian 

kepercayan sebagai sesuatu yang diharapkan 

dari kejujuran dan perilaku kooperif yang 

berdasarkan saling berbagi norma-norma 

dan nilai yang sama . 

Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2007:23) 

kepuasan pelanggan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 

Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat 

puas atau senang. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler 

dalam Tjiptono (2006 : 349) adalah rasa 

senang atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja suatu produk dan harapannya. Jika 

kinerja memenuhi harapan maka pelanggan 

akan puas, sebaliknya jika kinerja tidak 

memenuhi harapan maka pelanggan akan 

kecewa. Sementara jika kinerja melebihi 

harapan maka pelanggan akan sangat puas. 

(Suharno dan Yudi Sutarso, 2010:7)  

Kepuasan adalah prasyarat penting yang 

harus diusahakan pemasar agar konsumen 

menjadi loyal. Kepuasan adalah 

perbandingan antara apa yang diharapkan 

oleh konsumen dengan keyataan yang 

mereka terima dari pembelian produk. Dapat 

juga dikatakan sebagai tingkat mana kinerja 

produk yang dirasakan sesuai dengan 

harapan kinsmen.  

Pendapat lain tentang kepuasan yang 

dikemukakan oleh John C Mower / Michael 

Minor (2002:89) adalah keseluruhan sikap 

yang ditunjukkan oleh konsumen atas 

barang atau jasa setelah mereka memperoleh 

dan menggunakannya. Kepuasan menurut 

Oliver sebagaimana dikutip oleh J. Supranto 

(1997:233) menyatakan bahwa kepuasan 

merupakan tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil 

dirasakan dengan harapannya. 

Komitmen 

Dalam kamus bahasa Indonesia, 

komitmen didefinisikan sebagai keterikatan 

untuk melakukan sesuatu. Menurut Farida 

Jasfar (2005;179) komitmen didefinisikan 

sebagai suatu perpaduan antara sikap dan 

perilaku yaitu rasa keterlibatan dalam 

organisasi dan rasa kesetiaan pada 

organisasi. Komitmen juga didefinisikan 

sebagai rasa saling mempercayai di antara 

pihak – pihak yang menjalin hubungan, baik 

secara tersirat maupun yang tidak tersirat, 
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bahwa hubungan antara konsumendan 

perusahaan akan berlangsung terus dan 

masing – masing menjaga agar janji diantara 

keduanya tetap terpelihara. 

Menurut Martin dan Nicholls (dalam 

Armstrong, 1991) menyatakan bahwa ada 3 

(tiga) pilar untuk membentuk komitmen 

seseorang terhadap organisasi, yaitu: 

1. Menciptakan rasa kepemilikan terhadap 

organisasi, untuk menciptakan kondisi 

ini orang harus mengidentifikasi dirinya 

dalam organisasi, untuk mempercayai 

bahwa ada guna dan manfaatnya bekerja 

di organisasi, untuk merasakan 

kenyamanan didalamnya, untuk 

mendukung nilai-nilai, visi, dan misi 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Salah satu faktor penting dalam 

menciptakan rasa kepemilikan ini 

adalah meningkatkan perasaan seluruh 

anggota organisasi bahwa perusahaan 

(organisasi) ini adalah benar-benar 

merupakan “milik” mereka. 

Kepemilikan ini tidak sekedar dalam 

bentuk kepemilikan saham saja 

(meskipun kadangkala ini juga 

merupakan cara yang cukup 

membantu), namun lebih berupa 

meningkatkan kepercayaan di seluruh 

anggota organisasi bahwa mereka 

benar-benar (secara jujur) diterima oleh 

manajemen sebagai bagian dari 

organisasi. Banyak cara yang bisa 

dilakukan untuk itu, mengajak mereka 

anggota organisasi untuk terlibat 

memutuskan penciptaan dan 

pengembangan produk baru, terlibat 

memutuskan perubahan rancangan kerja 

dan sebagainya. Bila mereka anggota 

organisasi merasa terlibat dan semua 

idenya dipertimbangkan maka muncul 

perasaan kalau mereka ikut 

berkontribusi terhadap pencapaian hasil. 

Apalagi ditambah dengan kepercayaan 

kalau hasil yang diperoleh organisasi 

akan kembali pada kesejahteraan 

mereka pula. 

2. Menciptakan semangat dalam bekerja, 

cara ini dapat dilakukan dengan lebih 

mengkonsentrasikan pada pengelolaan 

faktor-faktor motivasi instrinsik dan 

menggunakan berbagai cara 

perancangan pekerjaan. Menciptakan 

semangat kerja bawahan bisa dengan 

cara membuat kualitas kepemimpinan 

yaitu menumbuhkan kemauan manajer 

dan supervisor untuk memperhatikan 

sepenuhnya motivasi dan komitmen 

bawahan melalui pemberian delegasi 

tanggung jawab dan pendayagunaan 

ketrampilan bawahan. 

3. Keyakinan dalam manajemen, cara ini 

mampu dilakukan manakala organisasi 

benar-benar telah menunjukkan dan 

mempertahankan kesuksesan. 

Manajemen yang sukses menunjukkan 

kepada bawahan bahwa manajemen 

tahu benar kemana organisasi ini akan 

dibawa, tahu dengan benar bagaimana 

cara membawa organisasi mencapai 

keberhasilannya, bahkan sampai pada 

kemampuan menterjemahkan rencana 

ke dalam realitas. Pada konteks ini 

karyawan akan melihat bagaimana 

ketegaran dan kekuatan perusahaan 

dalam mencapai tujuan hingga sukses, 

kesuksesan inilah yang membawa 

dampak kebanggaan pada diri 

karyawan. Apalagi mereka sadar bahwa 

keterlibatan mereka dalam mencapai 

kesuksesan itu cukup besar dan sangat 

dihargai oleh manajemen.  

Loyalitas 

 Loyalitas adalah merupakan prosentase 

dari seseorang yang pernah membeli dalam 

jangka waktu tertentu dan bersedia 

melakukan poembelian kembali sejak 

pembelian pertama. Kesetiaan konsumen 

tidak terbetuk dalam waktu yang singkat 

tetapi melelui proses belajar yang dan 

berdasarkan pengalaman dari konsumen itu 
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sendiri berdasarkan pembelian ulang. 

Sehingga dalam hal ini dapat dikatan bahwa 

telah timbul kesetiaan konsumen. Dick dan 

Basu (1994:99) menyatakan bahwa kunci 

keunggulan bersaing dalam situasi yang 

penuh persaingan adalah kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan. 

Adapun faktor – faktor yang mendahului 

komponen sikap yang berpengaruh dalam 

pembentukan kesetiaan pelanggan Menurut 

Tatik Suryani (2008:162)   adalah sebagi 

berikut :  

1. Cognitive Antencedent  

dalam unsur ini aspek kognitif dan 

segala aspek yang terkandung di 

dalamnya mencangkup accesibility, 

confidence, centrality, dan kejelasan 

mengenai sikap terhadap suatu produk 

akan berpengaruh terhadap kesetiaan 

pelanggan.  

2. Affective Antencedent  

kondisi emosional ( perasaan ) 

pelanggan yang merupakan komponen 

dari sikap akan membentuk kesetiaan 

pelanggan. Aspek dari perasaan ini 

meliputi emosi suasana hati dan 

kepuasan yang didapatkan setelah 

membeli atau mengunakan produk atau 

jasa akan membentuk kesetiaan 

pelanggan.  

3. Conative Antencedent  

kondisi kecenderungan pelanggan untuk 

melakukan tindakan tindakan tertentu. 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan pelanggan untuk 

berperilaku yang menunjukkan 

kesetiaan merek yaitu biaya, peralihan, 

harapan, sunk cost. Selain itu didukung 

norma sosial dan faktor situasional turut 

berpengaruh terhadap kesetiaan 

pelanggan.  

 Secara harfiah loyal berarti setia, atau 

loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbil tanpa adanya 

paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri 

pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kepuasaan konsumen lebih 

cenderung mempengaruhi sikap konsumen. 

Sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih 

menekankan kepada perilaku pembeliannya. 

Loyalitas pelanggan merupakan 

salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 

pemasaran modern. Hal ini dikarenakan 

dengan loyalitas diharapkan perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan jangka 

panjang atas hubungan mutualisme yang 

terjalindalam kurun waktu tertentu. 

Kesetiaan konsumen tidak terbentuk dalam 

waktu singkat tetapi melalui proses belajar 

dan berdasarkan hasil pengalaman dari 

konsumen itu sendiri dari pembeli yang 

konsisten sepanjang waktu. Bila yang 

didapat sudah sesuai dengan harapan, maka 

proses pembelian ini terus berulang. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa telah timbul adanya 

kesetiaan konsumen. Bila dari 

pengalamannya, konsumen tidak 

mendapatkan merek yang memuaskan maka 

ia tidak akan berhenti untuk mencoba 

merek-merek lain sampai ia mendapatkan 

produk atau jasa yang memenuhi kriteria 

mereka. 

Dari berbagai uraian tersebut dapt 

disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan 

meruapakan sebuah sikap yang menjadi 

dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan 

yang menyertakan aspek perasaan 

didalamnya, khusunya yang membeli secara 

teratur dan berulang-ulang dengan 

konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya 

membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi 

juga mempunya komitmen dan sikap yang 

positif terhadap perusahaan yang 

menawarkan produk/ jasa tersebut. 
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                                                           H2 

 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan 

ditinjau dari teoritis yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini 

yaitu: 

H1 : Kepuasan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen.  

H2 : Kepercayaan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen.  

H3 : Komitmen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Rancangan riset adalah bingkai kerja atau 

cetak biru untuk melaksanakan proyek risat 

pemasaran, Malhotra (2009:88). Ditinjau 

dari tujuan desain penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kausal, yaitu satu jenis riset 

konklusif yang tujuan utamanya adalah 

mendapatkan bukti mengenai hubungan 

sebab-akibat, Malhotra (2009:100). Data 

diambil dengan menggunakan rancangan 

Cross-Sectional, yaitu satu jenis rancangan 

riset yang terdiri dari pengumpulan 

informasi mengenai sampel yang telah 

ditentukan dari elemen populasi hanya satu 

kali, Malhotra (2009:95). 

 

 

 

 

                   

  

                      H3 

   

 

 

   

Penelitian Penelitian ini ditinjau atas 

beberapa klasifikasi menurut Uma Sekaran 

(2006:154), yaitu: a) Tujuan penelitian ini 

merupakan penelitian jenis pengujian 

hipotesis, yaitu menjelaskan mengenai sifat 

hubungan tertentu yang terjadi antar variabel 

eksogen terhadap variabel endogen, b) Unit 

analisis, merupakan penelitian yang 

menganalisis data yang berasal dari setiap 

individu, c) Jenis investigasi, penelitian ini 

termasuk pada penetapan hubungan kausal, 

yaitu hubungan sebab akibat karena dalam 

penelitian ini terdapat variabel eksogen dan 

endogen. 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan literatur yang 

digunakan, pada penelitian ini menggunakan 

dua variabel bebas (eksogen) dan dua 

variabel terikat (endogen). Variabel-variabel 

tersebut adalah: 

Variabel Eksogen  

- Kepuasan 

- Kepercayaan 

Variabel Endogen 

- Komitmen (Intervening) 

- Loyalitas (independen) 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Adapun definisi operasional dan 

pengukuran variabel dari masing-masing 

variabel di atas adalah sebagai berikut: 

 

 

Kepuasan 

Kepercayaan 

Komitmen Loyalitas 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 
 

 

Sumber : Wei-Ming Ou, Chia-Mei Shih, 

Chin-Yuan Chen, dan Kuo-Chang Wang 

dari (2011) 
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Variabel Eksogen 

Kepuasan (KP) 

Kepuasan adalah Kepuasan pelanggan 

dalam penelitian ini adalah kepuasan 

perbandingan kinerja dari online shop 

KASKUS ini dengan apa yang diharapkan 

pelanggan saat ini. Jika kinerja dari online 

shop KASKUS ini rendah maka pelanggan 

tidak merasa puas. Tingkat kepuasan 

pelanggan juga harus diperhatikan karena 

kepuasan konsumen dalam online shop 

perannya sangat penting. Dalam online shop 

tingkat kepuasan pelanggan biasanya 

didasarkan pada barang yang dilihat ketika 

akan dibeli sesuai dengan yang diharapkan 

ketika barang tersebut sudah dibeli. Adapun 

indikator – indikator untuk mengukur 

variabel tersebut adalah kepuasan 

pelanggan, kesuksesan layanan yang 

diberikan, harapan yang sesuai diinginkan 

pelanggan dan kualitas online shop 

KASKUS dibandingkan dengan lainnya. 

Kepercayaan (K) 

Kepercayaan adalah sikap positif yang di 

berikan oleh pelanggan online shop 

KASKUS ini terhadap kinerjanya bahwa 

mampu memenuhi keinginan, kepercayaan 

para pelanggannya dan mampu memberikan 

rasa aman dan nyaman para konsumennya 

dalam melakukan pembelian di online shop 

KASKUS ini. Selain itu kepercayaan pada 

diri konsumen bisa timbul dari pengalaman 

orang lain yang pernah berbelanja di situs 

online shop Kaskus ini. Dari pengalaman 

yang didapat tersebut dapat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen yang lain apakah 

berbelanja melalui online shop KASKUS ini 

atau tidak. Adapun indikator untuk 

mengukur variabel tersebut adalah 

kemudahan mengakses situs, kepedulian 

terhadap pelanggan dan kejujuran online 

shop KASKUS terhadap pelanggannya. 

Variabel Endogen 

Komitmen (KN) 

Komitmen (endogen intervening) adalah 

sebagai rasa saling mempercayai di antara 

pihak – pihak yang menjalin hubungan 

dalam hal ini adalah pelanggan online shop 

KASKUS, bahwa hubungan antara 

pelanggan dan KASKUS akan berlangsung 

terus dan masing – masing menjaga agar 

janji diantara keduanya tetap terpelihara. 

Komitmen KASKUS sangat diperlukan agar 

para pelanggan menilai positif online shop 

KASKUS ini. Misalnya saja dalam 

komitmen KASKUS ini adalah menghindari 

resiko penipuan dalam jual beli dengan 

konsumen. Adapun indikator untuk 

mengukur variabel tersebut adalah perasaan 

yang muncul ketika melihat pelayanan, 

kepedulian yang diberikan KASKUS dan 

KASKUS harus mengerti apa yang 

diinginkan pelanggan. 

Loyalitas (L) 

Loyalitas (endogen dependen) adalah 

ketertarikan pelanggan online shop kaskus 

ini untuk menggunakan kembali media ini 

dalam melakukan atau bertransaksi melalui 

media online shop kaskus. Loyalitas 

konsumen ini didasarkan pada kepercayaan, 

kepuasan dan komitmen konsumen bahwa 

online shop KASKUS ini mendapat penilain 

yang positif. Jika penilain konsumen ngeatif 

maka tidak ada ketertarikan pelanggan untuk 

berbelanja kembali dan pelanggan tidak 

menjadi loyalitas. Adapun indikator untuk 

mengukur variabel ini adalah pelanggan 

akan berbelanja lagi, pelanggan akan tetap 

menggunakan online shop KASKUS dalam 

berbelanja, kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan KASKUS kepada teman 

dan kerabat, dan keinginan pelanggan 

menceritakan hal yang positif yang ada 

kepada orang lain. 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat di seluruh Indonesia yang 

pernah berbelanja melalui online shop 

KASKUS.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah responden pengguna internet yang 

pernah melakukan belanja melalui online 
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shop utamanya KASKUS. dan jumlah 

sampel pada penelitian ini adalah 136. 

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah 

pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode non probability 

sampling yaitu dengan judgment sampling. 

Teknik Pengambilan Sampel dalam 

penelitian ini adalah pengambilan sampel 

dengan judgment sampling (pemilihan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu), antara 

lain : Pelanggan yang pernah melakukan 

transaksi atau pembelian barang melalui media 

online shop kaskus minimal sebanyak dua 

kali, Rentang usia : 15 – 55 tahun dan 

Pelanggan yang telah melakukan transaksi 

atau pembelian minimal sebanyak dua kali 

dalam kurun waktu 1 tahun terakhir 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan hasil penelitian di 

lapangan. Terutama yang berkaitan dengan 

responden penelitian, termasuk di dalamnya 

uji validitas dan uji reliabilitas. 

Uji Statistik 

Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan analisis persamaan structural. 

Structural Equation Modeling (SEM) yang 

dibantu dengan program dengan program 

AMOS 18.0, merupakan model statistik 

yang menyediakan perkiraan perhitungan 

kekuatan hubungan hipotesis antara variabel 

dalam sebuah model teoritis baik secara 

langsung atau melalui variabel. Dalam 

persamaan SEM terdapat beberapa asumsi 

yang harus terpenuhi : 

1. Jumlah Sampel 

Ukuran sampel minimum yang harus 

dipenuhi dalam permodelan ini adalah 

berjumlah seratus. Pada penelitian ini 

menggunakan 136 responden dengan 

demikian memenuhi asumsi jumlah sampel 

yang digunakan. 

2. Uji Normalitas 

Fungsi dari uji normalitas adalah untuk 

mengukur apakah data telah berdistribusi 

normal. Setelah data diolah maka dapat 

dilihat evaluasi normalitas pada hasil 

pengujian assessment of normality, dengan 

melihat critical ratio skewness (Ghozali, 

2008:84). Assessment of normality 

merupakan output untuk menguji apakah 

data kita normal secara multivariate sebagai 

syarat asumsi yang harus dipenuhi dengan 

maximum likelihood. Distribusi data 

dikatakan normal jika nilai critical ratio 

tidak lebih dari ±2.58 pada tingkat 

signifikasi 0.01. 

3. Uji Outliers 

Outliers adalah data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi – observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim baik untuk variabel tunggal atau 

variabel kombinasi (Hair, et al. Dikutip dari 

Ferdinand, 2002). 

Evaluasi Model 

Pada langkah ini model di evaluasi terhadap 

berbagai kriteria goodness-of-fit. Langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah 

mengevaluasi apakah data yang digunakan 

dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM. 

Evaluasi atau asumsi yang harus dipenuhi 

adalah : 

CHI- SQUARE Statistik 

Alat uji paling mendasar untuk overall fit 

adalah likelihood ratio Chi-square statistic, 

karena penelitian ini nantinya akan 

menggunakan 136 sampel. Model yang diuji 

di pandang baik bila nilai chi square nya 

rendah, semakin kecil nilai x
2
 semakin baik 

model itu ( karena dalam uji beda chi 

square, x
2
 = 0 berarti benar tidak ada 

perbedaan, Ho diterima) dan diterima 

probabilitas dengan cut-of value sebesar 

p>0.05 atau p>0.01. 

RMSEA (The Root Mean Square Error of 

Approximation) 

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat 

digunakan untuk mengkompensasi chi-

square statistic dalam sampel besar. Nilai 

RMSEA menunjukkan goodness-of-fit yang 

dapat di harapkan bila model di estimasi 
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dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih 

kecil atau sama dengan 0.08 meruakan 

indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukkan sebuah close fit dari model 

berdasarkan degress of freedom. 

GFI- Goodness of Fit Index 

Indeks kesesuaian ini akan menghitung 

proporsi tertimbang dari varians dalam 

matriks kovarians sampel yang dijelaskan 

oleh matriks kovarians populasi yang 

terestimasikan. Sedangkan GFI adalah 

sebuah ukuran non statistical yang 

mempunyai rentang nilai yang tinggi dalam 

indeks ini menunjukkan sebuah ”better fit” 

dan tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila nilai GFI 

sama dengan atau lebih besar dari 0.90. 

AGFI- Adjusted Goodness of Fit Index 

AGFI adalah analog dari R2 dalam regresi 

berganda. Fit index ini dapat diadjust 

terhadap degrees of freedom yang tersedia 

untuk mengetahui diterima tidaknya model. 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan 

adalah bila AGFI mempunyai nilai sama 

dengan atau lebih besar dari 0.90. 

CMIN/DF 

The Minimum Sample Discrepancy Function 

(CMIN) di bagi dengan degree of freedom 

nya akan menghasilkan indeks CMIN yang 

umumnya di laporkan oleh para peneliti 

sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat fitnya sebuah model. 

TLI – Tucker Lewis Index 

TLI adalah sebuah alternatif  incremental fit 

index yang membandingkan sebuah model 

yang diuji terhadap sebuah baseline model. 

Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan 

untuk diterimanya sebuah model adalah 

penerimaan lebih besar sama dengan 0.95 

dan nilai yang sangat mendekati  1 

menunjukkan a very good fit. 

CFI – Comparative Fit Index 

Besaran indeks ini adalah pada rentang nilai 

sebesar 0 -1, dimana semakin mendekati 1, 

mengindikasikan tingkat fit yang paling 

tinggi a very good fit. Nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI lebih besar 

sama dengan 0.95. Dengan demikian indeks-

indeks yang dapat digunakan untuk menguji 

kelayakan sebuah model adalah seperti yang 

diringkas dalam tabel 3.4 berikut ini. 

Deskripsi Variabel 

Berikut tanggapan responden atas butir-butir 

pernyataan dalam kuesioner tentang kualitas 

layanan, kepuasan, kpmunikasi lisan, 

pembelian ulang dan sensitivitas harga. 

Kepuasan 

Berdasarkan variabel kepuasan responden 

memberikan tanggapan setuju terhadap 

pernyataan kuesioner untuk variabel 

kepuasan yaitu Kepuasan pelanggan selalu 

di utamakan dalam situs online shop 

KASKUS ini, segala bentuk layanan dalam 

online shop KASKUS ini selalu diminati 

pelanggan, segala harapan dan keinginan 

pelanggan online shop kaskus ini sudah 

terpenuhi dan saya merasa KASKUS lebih 

baik dibandingkan online shop lainnya 

Kepercayaan 

Responden  memberikan tanggapan setuju 

terhadap Kemudahan dalam mengakses 

situs online shop KASKUS yang cepat dan 

tepat, kepedulian tentang pelanggan online 

shop KASKUS selalu di berikan dan 

diperhatikan dan kejujuran terhadap 

pelanggan online shop KASKUS selalu di 

utamakan. 

Komitmen 

Responden memberikan tanggapan setuju 

terhadap Perasaan yang muncul ketika 

melihat pelayanan online shop KASKUS 

sudah baik, kepedulian yang diberikan 

online shop KASKUS terhadap pelanggan 

sudah memenuhi keinginan dan online shop 

KASKUS harus mengerti apa yang 

diinginkan pelanggan 

Loyalits 

Responden memberikan tanggapan setuju 

terhadap Pelanggan akan berbelanja lagi 

memalui online shop KASKUS, pelanggan 

akan tetap menggunakan online shop 

KASKUS dalam berbelanja, saya bersedia 
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merekomendasikan belanja melalui online 

shop KASKUS kepada teman dan kerabat , 

dan  saya ingin menceritakan hal positif 

yang saya terima dari berbelanja melalui 

online shop KASKUS kepada orang lain. 

Model Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan 14 item 

pernyataan untuk mengukur pengaruh 

kepuasan, kepercayaan dan komitmen 

terhadap loyalitas pelanggan online shop 

kaskus. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari 14 item pernyataan 

secara keseluruhan dinyatakan valid karena 

14 item pernyataan tersebut nilainya lebih 

besar dari 0.05 dan korelasi signifikansinya 

0.01 berdasarkan output SPSS. Sedangkan 

uji reliabilitas kepuasan, kepercayaan, 

komitmen dan loyalitas secara keseluruhan 

menunjukkan hasil yang reliabel, artinya alat 

ukur tersebut dapat dihandalkan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil output SPSS yang 

menunjukkan angka Cronbach Alpha > 0.6. 

Jumlah Sampel 

Ukuran sampel minimum yang harus 

dipenuhi dalam permodelan ini adalah 

berjumlah seratus. Pada penelitian ini 

menggunakan 136 responden dengan 

demikian memenuhi asumsi jumlah sampel 

yang digunakan. 

Uji Normalitas 

Hasil analisis uji normalitas menunjukkan 

bahwa tidak semua item pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan distribusi normal. Dari nilai 

critical ratio skewness value ternyata tidak 

semua indikator menunjukkan distribusi 

normal karena ada yang nilainya diatas + 

2.58. 

 

Uji Outliers 

Univariate Outliers 

Berdasarkan hasil pengujian bahwa semua 

nilai telah distandardisir dalam bentuk Z-

Score yang mempunyai nilai rata-rata sama 

dengan nol dengan standar deviasi sebesar 

satu, seperti yang ditunjukkan dari hasil uji 

bahwa terdapat 7 item pernyataan yang nilai 

Z-Score yang yang lebih tinggi dari + 3.0. 

Multivariate Outliers 

Evaluasi terhadap multivariate outliers 

dilakukan dengan memperhatikan 

mahalanobis distance. Kriteria yang 

digunakan adalah berdasarkan nilai Chi-

Square pada derajat kebebasan (degree of 

fredom) 14 yaitu jumlah variabel indikator 

pada tingkat signifikasi p<0,001. Nilai 

mahalanobis distance X
2
 (16,0.001) =  

36.12. sehingga tidak ada nilai outliers yang 

dibuang karena tidak ada nilai yang diatas 

36.12. 

CHI- SQUARE Statistik 

Alat uji paling mendasar untuk overall fit 

adalah likelihood ratio Chi-square statistic, 

karena penelitian ini nantinya akan 

menggunakan 136 sampel. Model yang diuji 

di pandang baik bila nilai chi square nya 

rendah. Dari hasil pengujian menunjukkan 

nilai sebesar 170.372. Nilai ini < 69.037. 

RMSEA (The Root Mean Square Error of 

Approximation) 

Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama 

dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat 

diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model berdasarkan 

degress of freedom. Dari hasil pengujian 

menunjukkan nilai RMSEA sebesar 0.029, 

artinya nilai pengujian ini dinyatakan fit. 

GFI- Goodness of Fit Index 

GFI adalah sebuah ukuran non statistical 

yang mempunyai rentang nilai yang tinggi 

yaitu > 0.90, dalam indeks ini menunjukkan 

sebuah ”better fit”. Dari hasil pengujian 

menunjukkan nilai GFI hanya 0.936, artinya 

pengujian ini masih marginal. 

 

AGFI- Adjusted Goodness of Fit Index 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan 

adalah bila AGFI mempunyai nilai sama 

dengan atau lebih besar dari 0.90. Hasil 
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pengujian menunjukkan nilai 0.892. ini 

berarti pengujian AGFI masih marginal. 

 

CMIN/DF 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan 

adalah bila CMIN/DF mempunyai nilai 

sama dengan atau lebih kecil dari 2.00. hasil 

pengujian menunjukkan hasil 1.114, ini 

artinya uji CMIN/DF sudah fit. 

 

TLI – Tucker Lewis Index 

Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan 

untuk diterimanya sebuah model adalah 

penerimaan lebih besar sama dengan 0.95 

dan nilai yang sangat mendekati 1 

menunjukkan a very good fit. Hasil uji 

menunjukkan nilai 0.98, ini berarti 

pengujian TLI telah fit. 

 

CFI – Comparative Fit Index 

Besaran indeks ini adalah pada rentang nilai 

sebesar 0 - 1, dimana semakin mendekati 1, 

mengindikasikan tingkat fit yang paling 

tinggi (very good fit). Nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI lebih besar 

sama dengan 0.95. Hasil pengujian 

menunjukkan angka sebesar 0.98, artinya 

nilai hasil pengujian telah dianggap fit. 

 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 13 for 

windows dan juga metode Structural 

Equation Modeling (SEM) yang dibantu 

dengan program AMOS 18 untuk melihat 

gambaran pengaruh kualitas layanan, 

kepuasan, komunikasi lisan, pembelian 

ulang dan sensitivitas harga. 

 

Dari hasil pengumpulan 136 

kuesioner responden yang dilakukan, 

peneliti memperoleh data bahwa responden 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 121 

orang (89%), perempuan ada 15 orang 

(11%) dengan rincian usia yang berkisar 

antara 15-25 tahun sebanyak 115 orang 

(84.6%), 26-35 tahun 21 orang (15.4%), 36-

45 tahun, 46-55 tahun, dan > 55 tahun ada 0 

orang (0%). Sedangkan responden yang 

berpendidikan SMU sebanyak 76 orang 

(56.3%), D3 ada 16 orang (11.9%), S1 

sebanyak 40 orang (29.6%), S2 ada 0 orang 

(0%), S3 2orang (1.5%) dan lain-lain 1 

orang (0.7%) .Dari pekerjaan responden 

sebanyak 85 orang (62.5%) sebagai 

Pelajar/Mahasiswa, 28 orang (20.6%) 

Pegawai Swasta, 6 orang (4.4%) PNS, 0 

orang (0%) sebagai Pensiunan, 9 orang 

(6.6%) Wiraswasta, dan Lain-lain sebanyak 

8 orang (5.9%).  

 

Pada perhitungan Full Structural 

Equation Model (SEM) Akhir yang telah 

melalui beberapa modifikasi didapatkan 

hasil seperti berikut: 
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Pada bagian ini akan dibahas analisis 

terhadap hasil temuan teoritis. Pembahasan 

dilakukan berdasarkan pada temuan empiris 

maupun teori dan penelititan-penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan. Untuk mempermudah 

pembahasan atas analisis yang dilakukan, 

akan diuraikan pengaruh masing-masing 

variabel eksogen dan endogen terhadap 

online shop kaskus. 

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan 

Dari hasil pengujian menunjukkan 

bahwa kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan. Dengan 

demikian hipotesis satu (H1) yang 

menyatakan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai positif 

diterima yang ditunjukkan dengan nilai p 

adalah 0.004 < 0.05. Dalam hal ini 

responden yang berpendapat bahwa Rumah 

Sakit PHC memberi perhatian dalam 

meghadapi keluhan pasien, penjelasan 

pengobatan dengan jelas, penyampaian 

informasi pelayanan yang jelas, 

menunjukkan kepedulian dan memiliki 

pengetahuan yang baik merasa puas dengan 

layanan yang diberikan Rumah Sakit PHC. 

Selain itu responden juga berpendapat 

bahwa Rumah sakit PHC memiliki 

administrasi yang mudah, melayani dengan 

tepat waktu, memiliki ketrampilan yang 

baik, bersikap sopan, memperhatikan 

kepentingan pasien dan ketidaknyamanan 

pasien, sehingga sesuai dengan harapan dan 

tidak merasa kecewa melakukan pengobatan 

di Rumah Sakit PHC dan responden merasa 

Rumah Sakit PHC merupakan pilihan yang 

tepat untuk berobat. Karena Rumah Sakit 

PHC selain mempunyai layanan yang baik 

juga didukung oleh fasilitas ruang tunggu 

Gambar 2 

Full Structural Model Akhir 

 

 
     Sumber : Data olahan peneliti 
 



14 
 

yang bersih, nyaman dan memiliki fasilitas 

umum yang bersih. 

 Hasil tersebut sama dengan penelitian 

terdahulu (Birgit Leisen, 2006) yang 

menyatakan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

 

Pengaruh Kepuasan terhadap Komitmen 

 Dari hasil pengujian menunjukan bahwa 

kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

hubungan komitmen. Dengan demikian 

hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa 

kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen dengan nilai p = 0.016. Dalam hal 

ini responden berpendapat bahwa online 

shop KASKUS selalu mengutamakan 

kepuasan pelanggan terhadap setiap 

pelayanannya dalam menjual barang melalui 

online, sehingga responden merasa bahwa 

online shop KASKUS ini lebih baik dari 

pada online shop yang lainnya ini di 

buktikan dengan KASKUS mengerti dan 

peduli transaksi jula beli yang seperti apa 

yang diinginkan pelanggannya. 

Pengaruh Kepercayaan terhadap 

Komitmen 

Dari hasil pengujian menunjukan bahwa 

kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan komitmen. Dengan 

demikian hipotesis dua (H2) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

dengan nilai p = 0.001. Dalam hal ini 

responden berpendapat bahwa KASKUS 

selalu peduli terhadap apa yang diinginkan 

pelanggannya. Selain itu kejujuran selalu di 

utamakan sehingga responden dalam 

bertransaksi jual beli selalu tenang dan 

aman. Tidak takut akan adanya penipuan 

karena selama ini jika bertransaksi jual beli 

melalui online selalu di khawatirkan dengan 

penipuan. 

Pengaruh Komitmen terhadap Loyalitas 

Dari hasil pengujian menunjukan bahwa 

hubungan komitmen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas. Dengan demikian 

hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa 

hubungan komitmen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas dengan nilai p = 0.001. 

dalam hal ini responden berpendapat bahwa 

responden akan berbelanja kembali melalui 

online shop KASKUS. Responden juga 

bersedia merekomendasikan belanja melalui 

online shop KASKUS ini kepada tema dan 

kerabatnya. Selain itu jika responden ingin 

berbelanja melalui online akan 

menggunakan KASKUS kembali. 

Pembahasan di atas didapat peneliti 

berdasarkan perhitungan seperti berikut: 

 

Tabel 1 

UJI SIGNIFIKANSI FULL 

STRUCTURAL MODEL 

(REGRESSION WEIGHT SEM) 

 

Regression 

Weight 

Estimate S.E Loading 

factor 

C.R P Ket 

Komitmen<-
--kpeuasan 1.709 .712 1.039 2.400 .016 

Signifikan 

komitmen <-

--

kepercayaan 
.316 .096 .559 3.277 .001 

Signifikan 

loyalitas<---

komitmen 1.000 .261 .791 3.833 *** 
Signifikan 

Sumber  : Data diolah peneliti 
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KESIMPULAN, SARAN, DAN 

KETERBATASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kepuasan, kepercayaan dn 

kmitmen terhadap loyalitas pelanggan online 

shop kaskus. Melalui hasil analisa baik 

secara deskriptif maupun statistik dengan uji 

SEM maka dapat ditarik kesimpulan dari 

penelitian ini berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

Kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen. Dengan demikian  

hipotesis pada penelitian yang menduga 

bahwa kepuasan berpengaruh signifikan 

positif terhadap komitmen adalah terbukti 

kebenarannya dan dapat diterima. 

Kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen. Dengan demikian  

hipotesis pada penelitian yang menduga 

bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap komitmen adalah terbukti 

kebenarannya dan dapat diterima. 

Komitmen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas. Dengan demikian  

hipotesis pada penelitian yang menduga 

bahwa komitmen berpengaruh signifikan 

positif terhadap pembelian ulang adalah 

terbukti kebenarannya dan dapat diterima. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan baik peneliti terdahulu ataupun 

penelitian saat ini, maka peneliti 

memberikan saran yang mungkin dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan. 

Adapun saran-saran yang diberikan peneliti 

sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya antara lain: 

Saran bagi Online Shop Kaskus 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menyarankan pihak KASKUS untuk 

meningkatkan kepuasan, kepercayaan, 

komitmen dan loyalitas pelanggan. Hal ini 

dapat dikaitkan dalam rangka 

meminimalkan penipuan jual beli yang 

sekarang ini semakin marak. Sehingga para 

pelanggan atau yang disebut KASKUSER 

tetap loyal menggunakan KASKUS ini 

dalam media jual beli. Karena tidak menutup 

kemungkinan semakin pesatnya 

perkembangan jaman khususnya media 

internet semua kegiatan manusia akan 

menggunakan internet.  

 

Saran bagi peneliti yang akan datang 

Peneliti selanjutnya diharapkan dalam 

penyeberan kuesioner tidak hanya melalui 

online tetapi melalui hard copy juga, 

sehingga data yang di dapatkan lebih banyak 

dan berfariasi walaupun biaya yang 

dibutuhkan lebih mahal. Jumlah responden 

yang diteliti hanya terbatas sebanyak 136 

responden sehingga gambaran tentang 

online shop KASKUS yang diterima masih 

terbatas, saran bagi peneliti yang akan 

datang jumlah responden lebih di perbanyak 

lagi sehingga lebih dapat mempresentasikan 

populasi. Dalam pernyataan 6 dan 9 hampir 

sama, sehingga dalam pembuatan kuesioner 

selanjutnya perlu lebih hati-hati sehingga 

tidak menimbulkan kebingungan responden 

saat membacanya. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mengkaji ulang penelitian 

saat ini dan penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan variabel-variabel lainnya yang 

berpengaruh terhadap loyalitas sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih 

baik dan diharapkan peneliti selanjutnya 

menggunakan sampel yang lebih besar 

sehingga dapat menggambarkan populasi 

yang sebenarnya. Dalam penyebaran 

kuisoner melalui online agar responden 

berminat untuk mengisi kuesioner kita, 

sebaiknya diberi bonus atau hadiah yang 

diundi secara acak. 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain: 

1. Peneliti mengalami kesulitan ketika 

penyebaran kuesioner melalui hard copy. 
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Hal ini di sebabkan sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengguna jasa layanan online shop 

KASKUS diseluruh Indonesia. Sehingga 

penyebaran kuesioner yang menggunakan 

hard copy hanya sedikit dan yang paling 

banyak penyebaran kuesioner melalui 

online. 

2. Jumlah responden yang diteliti hanya 

terbatas sebanyak 136 responden 

sehingga kemampuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang online shop KASKUS 

masih kurang. 

3. Pernyataan antar indikator 6 dan 9 hampir 

sama, sehingga responden menjadi 

bingung dengan apa yang diinginkan oleh 

kuesioner tersebut. 

DAFTAR RUJUKAN 

Augusty Ferdinand. 2002. Structural 

Equation Modeling dalam Penelitian 

Manajemen  .Semarang : Penerbit BP 

UNDIP. 

 

Chinese Management. 2011. Relationships 

among customer loyalty programs, 

service quality, relationship quality 

and loyalty. Studies Vol. 5 No. 2 

 

Fandy Tjiptono. 2006. Pemasaran Jasa. 

Malang : Penerbit Bayu Media 

Publishing. 

 

Farida, Jasfar. 2005. Manajemen Jasa. 

Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia. 

 

Imam, Ghozali.2006. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang : Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

 

                          .2007. Konsep dan Aplikasi 

denga Program Amos 16.0. Semarang 

: Universitas Diponegoro. 

 

                        . 2008. Model Persamaan 

Struktural Konsep dan Aplikasi 

dengan Program AMOS Ver 16.0. 

Semarang : BP. UNDIP. 

 

Kotler, Philip dan Gary Amstrong. 2008. 

Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jilid 1. 

Edisi 12. Jakarta : Erlangga. 

 

                                                               

.1996. Dasar – Dasar Pemasaran. 

Jakarta : Erlangga. 

 

Kotler, Philip dan Kevil lane Keller. 2007. 

Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jilid 

1. Jakarta : Indeks. 

 

Lamb, Charle W., et al. 2001. “Pemasaran”. 

Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. 

 

Luarn dan Lin. 2003. A Customer Loyalty 

Model for E-Service Context . Journal 

of Electronic Commerce Research, 

VOL. 4, NO. 4, 2003 

 

Malhotra, Naresh K. 2009. Riset Pemasaran. 

Edisi keempat Indeks. 

 

Minto Waluyo. 2009. Panduan dan Aplikasi 

Structural Equation Modelling. 

Indeks.  

Suharno dan Yudi Sutarso. 2010. Marketing 

in Practice. Yogyakarta : Graha Ilmu. 

 

Tatik Suryani. 2008. Perilaku Konsumen 

“Implikasi pada Strategi Pemasaran”. 

Yogyakarta : Graham Ilmu. 

 

Uma, Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian 

untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat 

 

. 
 

 

 



 

  


