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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Tujuan dari penelitian Alan et al., (2016) ini untuk menyelidiki anteseden 

utama minat pembelian kembali pada barang barang bermerek mewah pada 

responden di Turki. Pemahaman mengenai pengaruh pada minat pembelian 

kembali, variabel kepercayaan, nilai kemewahan dan kepuasan pelanggan diteliti 

dalam penelitian ini. Para peneliti memberikan survei kepada 500 mahasiswa 

sarjana di universitas di Turki dengan mempertimbangkan produk mewah yang 

dibeli baru-baru ini.  

 
Gambar 2.1 What Influences the Repurchase Intention for Luxury Brands?-The 

Relative Impacts of Luxury Value Dimensions. Sumber: Alan et al., (2016) 

 Hussain (2017) melakukan penelitian tentang minat dalam melakukan 

pembelian kembali pada produk-produk barang mewah di Malaysia. Sebagai 

variabel independen adalah product attribute, customer inertia, satisfaction dan 

hedonic value dengan repeat purchase intention sebagai variabel dependen. 

Penelitian untuk menguji minat pembelian kembali di Malaysia, karena pembelian 

kembali kini telah menjadi faktor penting bagi pemasar, terutama di pasar barang 
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mewah. Perilaku membeli kembali tidak hanya menghemat biaya (dibandingkan 

dengan menarik pelanggan baru), tetapi juga meningkatkan penjualan. Peneliti 

saat ini telah tertarik dalam menyelidiki apa yang mendorong pelanggan untuk 

mengkembali pembelian mereka. Delapan merek barang mewah dipilih untuk 

menyelidiki perilaku pelanggan di Malaysia, sepengaruh dengan minat pembelian 

berulang. Penelitian kuantitatif ini mengumpulkan data dari 134 responden.   

 
Gambar 2.2 The Determinants of Repeat Purchase Intention for Luxury Brands 

Among Generation Y Consumers in Malaysia. Sumber:  Hussain (2017) 

 Saqib et al. (2015) melakukan penelitian yang bermaksud untuk meneliti 

pengaruh customer inertia pada minat pembelian kembali pada pelanggan dan 

pengguna ponsel pintar di Pakistan. Customer inertia merupakan salah satu faktor 

yang dianggap sering berperan dalam minat pembelian kembali oleh pelanggan 

hal ini disebabkan oleh faktor kemudahan memperoleh sebuah produk. Penelitian 

ini bermaksud untuk mengeksplorasi pengaruh antara pelanggan inersia dan minat 

pembelian kembali. Pelanggan inersia dan minat beli masing-masing dianalisis 

sebagai variabel independen dan dependen dalam penelitian yang bersifat 
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kuantitatif. Data dikumpulkan dari pengguna ponsel pintar melalui kuesioner. 

Teknik pengambilan sampel yang mudah digunakan untuk melakukan survei.   

 
Gambar 2.3 Impact of Consumer Inertia on Repurchase Intention. Sumber: Saqib 

et al. (2015)  

Penelitian dari Rahman  et al. (2014) ini bermaksud mempelajari 

pengujian empiris penentu perilaku pelanggan pada produk asuransi kesehatan di 

Malaysia. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan atau nasabah asuransi 

kesehatan yang ada dari lembah Klang, Malaysia. Data utama untuk penelitian ini 

dihasilkan dari survei yang disebarkan pada 160 responden nasabah asuransi. Data 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial (Exploratory Factor 

Analysis). Karena survei didasarkan pada asuransi kesehatan khususnya dari 

perspektif pelanggan Malaysia, temuan ini akan menarik bagi para manajer 

penyedia asuransi kesehatan serta pembuat kebijakan untuk menyusun strategi 

masa depan untuk pengembangan.  

 
Gambar 2.4 Factors Determining Customers’ Repurchase Intention of Healthcare 

Insurance Product in Malaysia Sumber: Rahman et al. (2014) 
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Mosavi dan Ghaedi (2011) dalam penelitian ini bermaksud untuk meneliti 

pengaruh antara variabel independen trust dan customer satisfaction pada 

repurchase intention. Penelitian ini melibatkan 635 responden yaitu pelanggan 

agen perjalanan wisata yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata melalui internet 

di Teheran, Iran. Rasio pria dan wanita dari sampel penelitian adalah 64% dan 

36%, masing-masing. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini diambil 

dari literatur yang relevan, yang berisi 29 pertanyaan menangani semua variabel. 

Temuan penelitian ini menyarankan bahwa kepuasan pelanggan paling 

dipengaruhi oleh nilai moneter, nilai kenyamanan, nilai emosional dan nilai sosial.   

 
Gambar 2.5 Role of Perceived Value in Explaining Trust and Repurchase 

Intention in e-Shopping. Sumber: Mosavi dan Ghaedi (2012) 

Dalam penelitian ini Chou dan Hsu (2015) melakukan penelitian pada 

pelanggan pada sebuah portal belanja terkenal di Taiwan. Penelitian ini meneliti 

pengaruh antara variabel customer satisfaction, social influence dan learning pada 

repurchase intention.penelitian dilakukan dengan meyebarkan sebanyak 230 

survei dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh pelanggan portal belanja secara 

online untuk mendapatkan data penelitian.  
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Gambar 2.6 Understanding Online Repurchase Intention: Social Exchange 

Theory and Shopping Habit. Sumber: Chou dan Hsu (2015) 

 

Huang (2015) melakukan penelitian yang bermaksud untuk meneliti 

pengaruh antara variabel independen perceived value dan customer satisfaction 

pada online repurchase intention. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan dari 

toko online  di Taiwan.  Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

untuk disi secara online dalam mendapatkan data hasil penelitian. Kepuasan 

pelanggan merupakan indikator terbaik yang diteliti dalam penelitian ini dari 

seberapa besar kemungkinannya seorang pelanggan akan melakukan pembelian di 

masa depan.  

 
 

Gambar 2.7 The Influence of Perceived Value and customer satisfaction on 

Online Repurchase Intention. Sumber: Huang (2015)  
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Tujuan dari penelitian Ibzan et al., (2016) ini adalah untuk menyelidiki 

pengaruh antara kepuasan konsumen, kualitas pelayanan dan loyalitas serta 

pengaruhnya pada minat pembelian kembali. Penelitian dilakukan pelanggan di 

Nigeria dengan menyebarkan kuesioner kepada 156 pelanggan untuk 

mendapatkan data penelitian.   

 
Gambar 2.8 Consumer Satisfaction and Repurchase Intentions. Sumber: Ibzan et 

al., (2016) 

Penelitian Zaharana dan Razak (2016) ini berusaha untuk memverifikasi 

pengaruh kepuasan pelanggan pada minat pembelian kembali dalam industri 

perhotelan di Shah Alam, Selangor. Sebagai makalah konseptual, penelitian ini 

dianggap sebagai studi kuantitatif. Responden dari 400 pelanggan digunakan dan 

akan direkrut atas dasar sukarela. Mempertimbangkan sifat penelitian, 

kompleksitas model penelitian dan ukuran sampel yang relatif kecil, analisis 

struktur momen (AMOS) dipilih sebagai alat statistik untuk menganalisis data. 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pemasar serta 

praktisi dengan wawasan berharga tentang pentingnya kepuasan pelanggan dan 

minat pembelian kembali di sektor perhotelan. Penelitian ini menekankan 

terutama pada sektor hotel yang di bawah industri perhotelan. Ini adalah kelas 
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bidang umum di dalam administrasi dan salah satu yang tercepat mengembangkan 

bidang ekonomi dunia. 

 
Gambar 2.9 Examining the Effect of Customer Satisfaction towards Repurchase 

Intention: A Study of Hotel Sector in Selangor, Malaysia. Sumber: Zaharana dan 

Razak (2016)  

Penelitian Phuong dan Trang (2018) ini menggunakan model kesuksesan 

sistem informasi untuk mengukur pengaruh kualitas layanan, kualitas sistem, 

kualitas informasi pada Niatan pembelian kembali dari layanan hailing ride 

berbasis ponsel pintar di Vietnam. Data dikumpulkan dengan mensurvei 427 

pelanggan menggunakan layanan Grab dan Uber. PLS digunakan untuk 

menganalisis model pengukuran dan struktural. Hasil statistik mendukung semua 

lima hipotesis yang diajukan.  

 
Gambar 2.10 Repurchase Intention: The Effect of Service Quality, System Quality, 

Information Quality, and Customer Satisfaction as Mediating Role. Sumber: 

Phuong dan Trang (2018)  

Penelitian Rahman et al., (2014) ini mempelajari pengujian empiris 

penentu perilaku pelanggan pada produk asuransi kesehatan di Malaysia. 

Penelitian ini didirikan pada penyelidikan empiris pelanggan asuransi kesehatan 

Repeat Purchase 

Intention 

 

Customer Satisfaction 

 

Repurchase 

Intention 

 

Customer 

Satisfaction 

 

Service 

Quality 

 

Lisa Yunita. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Pembelian Ulang pada Ponsel Pintar di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



14 
 

Universitas Internasional Batam 

 

yang ada dari lembah Klang, Malaysia. Data utama untuk penelitian ini dihasilkan 

dari survei yang dilakukan sendiri pada 160 responden. Data dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Dari penerapan analisis faktor 

eksploratori, disimpulkan bahwa matriks korelasi semuanya positif dan di atas 0,6. 

Tiga faktor diekstraksi yang menjelaskan 47% variasi. Terakhir, variabel yang 

diteliti dimuat dalam satu domain atau yang lain mengkonfirmasikan kesesuaian 

untuk analisis lebih lanjut. Karena survei ini didasarkan pada asuransi kesehatan 

khususnya dari perspektif pelanggan Malaysia, temuan ini akan menarik bagi para 

manajer penyedia asuransi kesehatan serta pembuat kebijakan untuk menggambar 

strategi masa depan untuk pengembangan.   

 
Gambar 2.11 Factors Determining Customer Repurchase Intention of Healthcare 

Insurance Product in Malaysia. Sumber: Rahman et al., (2014)  

Suhaily dan Soelasih (2018), Perkembangan internet memunculkan 

peluang untuk pemasaran suatu produk dan membawa bentuk-bentuk baru untuk 

transaksi ritel, salah satunya adalah belanja online. Selain itu dengan Internet, 

pelanggan online lebih mudah mendapatkan akses ke informasi dan pelanggan  

menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang dapat dipilih dengan 

harga bersaing.  

 

Service Quality 

 Repurchase 

Intention 

 Customer 

Satisfaction 

Lisa Yunita. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Pembelian Ulang pada Ponsel Pintar di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



15 
 

Universitas Internasional Batam 

 

Penelitian Samat et al., (2018) tentang perilaku pembelian pada produk 

makanan organik masih tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud 

untuk menguji pengaruh yang signifikan antara kesadaran lingkungan, kesadaran 

kesehatan dan pengaruh sosial dan minat pembelian pelanggan muda pada produk 

makanan organik. Total 150 kuesioner dirancang dan didistribusikan di area 

publik Kerteh, Terengganu, Malaysia. Sebagai gantinya hanya 140 kuesioner 

dikembalikan dan dapat digunakan. Faktor yang mempengaruhi minat pembelian 

pelanggan muda pada produk makanan organik. Dalam pengaruh ini, pemasar dan 

peneliti masa depan harus melihat faktor penting untuk mengeksplorasi peluang 

untuk memenuhi segmen pasar ini di masa depan.   

 
Gambar 2.12 What Effects Repurchase Intention of Online Shopping? Sumber:  

Suhaily dan Soelasih (2018)  

Penelitian Samat et al., (2018) tentang perilaku pembelian terhadap produk 

makanan organik masih tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hubungan yang signifikan antara kesadaran lingkungan, kesadaran 

kesehatan dan pengaruh sosial dan niat pembelian konsumen muda terhadap 

produk makanan organik. Total 150 kuesioner dirancang dan didistribusikan di 

area publik Kerteh, Terengganu, Malaysia. Sebagai gantinya hanya 140 kuesioner 

dikembalikan dan dapat digunakan. Faktor yang mempengaruhi niat pembelian 

konsumen muda terhadap produk makanan organik. Dalam hubungan ini, pemasar 
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dan peneliti masa depan harus melihat faktor penting untuk mengeksplorasi 

peluang untuk memenuhi segmen pasar ini di masa depan.  

 
Gambar 2.13 Factors Influencing Young Consumers’ Purchase Intention of 

Organic Food Product. Sumber: Samat et al., (2018) 

Penelitian Thammawimutti dan Chaipoopirutana (2018) ini menguji 

pengaruh antara ekuitas merek, atribut produk dan minat beli pelanggan pada 

kamera digital di Bangkok. Para peneliti menggunakan empat elemen ekuitas 

merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek) 

ke mempelajari pengaruh pada minat pembelian. Afiliasi produk untuk penelitian 

ini adalah daya tahan, CCD resolusi, kapasitas kartu memori, mudah digunakan, 

jarak zoom, kompatibilitas, ukuran, desain, dan video fungsi rekam. Data 

dikumpulkan dari 400 responden di 5 lokasi di seluruh Bangkok.  

 
Gambar 2.14 The Relation between Brand Equity, Product Attribute and 

Repurchase Intention. Sumber: Thammawimutti dan Chaipoopirutana (2018)  
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Tujuan dari penelitian Ko et al., (2011) ini adalah untuk memahami peran 

atribut produk seperti estetika dan fungsional isyarat, isyarat ekstrinsik: citra 

merek berkenaan dengan persepsi nilai dan keputusan pembelian kembali dan 

untuk memahami memoderasi pengaruh harga dan kebangsaan pelanggan pada 

pengaruh antara atribut produk (estetika dan fungsional isyarat, citra merek), nilai-

nilai yang dirasakan (psikologik nilai, nilai ekonomis), dan minat pembelian 

kembali. Sebuah rencana pengambilan sampel dikembangkan untuk memastikan 

bahwa studi dimasukkan jenis responden tertentu. Pengumpulan data dilakukan di 

tiga universitas yang berlokasi di Ammerika Serikat, di Korea Selatan dan di 

Perancis. Sampel terdiri dari sarjana dan pascasarjana siswa yang mengajukan diri 

untuk belajar. Penelitian ini diselidiki perbedaan lintas budaya dalam konsumsi 

jeans dalam tiga negara, AS, Prancis, dan Korea. Kuesioner dibagikan kepada 

1.000 responden dan 778 yang dikembalikan, 269 dikumpulkan dari Seoul, 172 

dari Midwest AS, dan 307 dari Paris.  

 
 

Gambar 2.15 Product Attributes' Effects on Perceived Values and Repurchase 

Intention in Korea, USA, and France. Sumber:  Ko et al., (2011)  

 Penelitian Imelia dan Ruswanti (2017) bertujuan untuk meneliti pengaruh 

dari sikap konsumen yang diidentifikasi sebagai faktor utama yang digunakan 

oleh pelanggan ketika mereka perlu mengevaluasi suatu produk dan menentukan 

nilainya untuk mengeluarkan niat beli. Bertujuan untuk tujuan yang sama, 

penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi niat 
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pembelian konsumen di Indonesia terutama untuk peralatan rumah tangga 

elektronik. Penelitian ini menyelidiki responden di salah satu pengecer elektronik 

rumah tangga di Indonesia, menyebarkan kuesioner dan melibatkan 300 

responden, diuji menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). 

Penelitian ini meneliti pengaruh citra merek, negara asal produk, produk atribut, 

norma subyektif terhadap minat pembelian kembali.  

  
 

Gambar 2.16 Factors Affecting Purchase Intention of Electronic House wares in 

Indonesia. Sumber:  Imelia dan Ruswanti (2017) 

Tujuan dari penelitian Chowdhury (2017) ini adalah untuk mengeksplorasi 

hubungan antara dimensi atribut produk dan minat pembelian kembali pada 

produk ponsel pintar di kota Chittagong, India. Untuk mencapai tujuan penelitian, 

sampel 650 pengguna ponsel pintar diambil dengan menggunakan teknik 

sampling non-probabilitas. Penelitian berbasis data primer dan konklusif. 

Kuesioner terstruktur pada teknik penskalaan Likert digunakan dalam penelitian 

ini. Kuesioner dari responden dipilih dan dianalisis selama penggunaan analisis 

deskriptif, korelasi dan regresi berganda dengan menggunakan (SPSS) versi 17.0. 

Dari analisis, jelas bahwa kerangka kerja ponsel cerdas delapan dimensi Garvin 
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yang didukung oleh analisis deskriptif, korelasi & regresi untuk penelitian ini. 

Selain itu, dimensi estetika dari ponsel pintar sebagai dimensi yang paling penting 

di antara semua dan juga penggerak utama dalam niat pembelian kembali ponsel 

pintar.  

 
 

Gambar 2.17 Measuring the Relationship between Product Attibute Dimensions 

& Repurchase Intention of Smart Phone. Sumber:  Chowdhury (2017) 

Penelitian Jakpar et al., (2012) memberikan pedoman yang bermanfaat 

bagi peneliti masa depan untuk menjadi lebih ketat dan juga mendalam untuk 

proses empiris dan teoritis. Dalam studi masa depan, kepuasan pelanggan pada 

kualitas produk diskon dari produk yang akan ditentukan untuk suatu produk 

hanya ditentukan oleh satu jenis kelamin (perempuan) dan juga persepsi pada 

tingkat harga diskon tertentu dari suatu produk dan kualitasnya dengan perluasan 

desain produk. 

 
Gambar 2.18 Examining the Product Quality Attributes That Influences Customer 

Satisfaction Most When the Price Was Discounted: A Case Study in Kuching 

Sarawak. Sumber: Jakpar et al., (2012) 

Wang et al., (2018) melakukan sebuah penelitians secara online untuk 

mengukur bagaimana atribut produk mempengaruhi kepuasan pelanggan. Peneliti 
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mencoba menyimpulkan melalui analisis sentimen apakah pelanggan puas dengan 

pembelian menurut ulasan mereka. Kedua, model regresi logistik dikembangkan 

untuk memperkirakan dampak berbagai sifat produk pada skor kepuasan 

pelanggan. Estimasi kami mengindikasikan bahwa kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh atribut seperti mode drainase, tipe pemuatan, konversi frekuensi, 

tipe, tampilan, warna, dan kapasitas.  

 
Gambar 2.19 Impact of Product Attributes on Customer Satisfaction: An Analysis 

of Online Reviews for Washing Machines. Sumber: Wang et al., (2018) 

Penelitian dari Raji dan Zainal (2016) ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh luxury value terhadap customer satisfaction. Persaingan yang ketat dan 

biaya operasi yang semakin tinggi telah mendorong banyak pemain internasional 

dan domestic memperkenalkan konsep outlet baru. Restoran Melayu yang mewah, 

segmen restoran kelas atas mulai popular Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur.  

 
Gambar 2.20 The Effect of Customer Perceived Luxury Value on Customer 

Satisfaction: A Case Study of Malay upscale Restaurants. Sumber: Raji dan 

Zainal (2016) 

Fenomena minat pembelian kembali sangat menarik dalam pemasaran, 

terutama dalam ritel online. Lien et al. (2011) berpendapat bahwa minat perilaku 

memiliki nilai diagnostik. Pelanggan  membantu manajemen untuk menguji  
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apakah pelanggan akan beralih ke pesaing atau tidak. Minat pembelian kembali 

dalam penelitian ini ditentukan sebagai tingkat di mana pelanggan bersedia untuk 

membeli dari perusahaan online yang sama di masa depan. Persaingan yang ketat 

pada lingkungan online mempersulit perusahaan untuk membedakan penawaran 

pelanggan  menggunakan elemen campuran pemasaran tradisional dari produk, 

harga, tempat dan promosi. 

Srinivasan et al. (2002) mengamati bahwa lingkungan online telah 

menghasilkan perusahaan yang beroperasi di bawah kondisi pasar yang hampir 

sempurna di mana pelanggan  menemukan diri pelanggan  menghadapi banyak 

pesaing yang menawarkan produk serupa dengan milik mereka. Oleh karena itu, 

ada kebutuhan bagi perusahaan online untuk menemukan cara efektif alternatif 

untuk membedakan diri pelanggan  sendiri untuk memastikan retensi pelanggan. 

Model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami minat 

pembelian kembali online dari perspektif relasional. 

Hau dan Ngo (2012) mencatat bahwa upaya pemasaran pengaruh secara 

khusus ditujukan untuk membangun dan mempertahankan pengaruh memuaskan 

yang kuat antara bisnis dan pelanggan mereka. Menurut Das (2009) kepuasan 

pelanggan adalah tujuan utama dari pengaruh pemasaran. Tinjauan literatur 

tentang kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat dilihat 

dari perspektif keseluruhan / kumulatif atau dari perspektif spesifik transaksi. 

Studi ini berfokus pada evaluasi keseluruhan pelanggan pada perusahaan online 

dan karenanya mengambil perspektif kumulatif untuk memahami kepuasan 

pelanggan. Kou et al., (2013) mencatat bahwa kepuasan kumulatif adalah evaluasi 
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holistik dari semua aspek konsumsi dan sebagai hasilnya diketahui memberikan 

evaluasi yang lebih baik dari kinerja perusahaan. 

Peneliti, seperti Ramayah dan Leen (2013), Zhang et al. (2011), serta 

Svensson dan Mysen (2011), berpendapat bahwa kepuasan pelanggan adalah 

dimensi kunci dari kualitas hubungan. Zhang et al. (2011) berpendapat bahwa 

pengaruh dengan pelanggan dapat dikatakan berkualitas tinggi hanya ketika 

interaksi sebelumnya dengan penjual positif dan interaksi di masa depan 

diharapkan. Studi oleh Kou et al. (2013) dan Abdul-Muhmin (2011) mendukung 

argumen bahwa kepuasan adalah faktor penting untuk memprediksi perilaku 

pasca-pembelian dan literatur pemasaran Pengaruh sering menyoroti pentingnya 

komunikasi antara pembeli dan penjual sebagai faktor kunci untuk membangun 

pengaruh yang kuat (Chung dan Shin, 2010). Budidaya pengaruh mengacu pada 

upaya bisnis untuk tetap berpengaruh dengan pelanggan dengan secara proaktif 

mengirimkan informasi dan insentif yang ditujukan untuk mendorong pelanggan  

untuk kembali dan membeli lagi. Upaya tersebut membantu perusahaan online 

memperluas luas dan kedalaman pembelian dari waktu ke waktu (Srinivasan et al., 

2002). 

Ketika dikelola dengan baik, upaya tersebut dapat membantu membangun 

pengaruh yang kuat antara pembeli dan penjual. Capel dan Ndubisi (2011) 

mengamati bahwa komunikasi dengan pelanggan dapat digunakan untuk 

mencapai berbagai tujuan termasuk membangun kesadaran, preferensi pelanggan, 

mendorong keputusan pembelian dan memelihara pengaruh pelanggan. Srinivasan 

et al. (2002) mencatat bahwa ketika penjual berusaha untuk tetap berpengaruh 

dengan pelanggan, pembeli dapat dibuat merasa dihargai dan dapat membantu 
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mengurangi upaya pencarian pada bagian dari pelanggan. Studi ini mendalilkan 

bahwa upaya pengembangan pengaruh dapat berkontribusi pada kepuasan 

pelanggan. 

Konsep personalisasi sering digunakan secara bergantian dengan konsep 

kustomisasi dalam literatur pemasaran. Konsep ini berkaitan dengan sejauh mana 

penjual dapat menyesuaikan penawaran dan layanannya kepada pelanggan. 

Personalisasi dianggap sejalan dengan pengaruh pemasaran karena inti dari 

pengaruh pemasaran adalah kebutuhan untuk melihat target pelanggan sebagai 

individu dengan kebutuhan dan keinginan yang unik (Halima et al., 2011). 

Vasanen (2007) berpendapat bahwa personalisasi membantu meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan unik pelanggan. 

Ada berbagai cara di mana konsep personalisasi dapat dipraktikkan oleh 

perusahaan online. Itu termasuk mengatasi pelanggan menggunakan nama pribadi, 

memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk membeli produk serta 

memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan situs web sesuai dengan 

preferensi mereka, mis. untuk menyesuaikan ukuran produk atau sudut pandang 

(Chung dan Shin, 2008; Srinivasan et al., 2002). Thongpapanl dan Rehman (2011) 

mencatat bahwa personalisasi dalam ritel online dapat membantu meminimalkan 

upaya pencarian oleh pelanggan. Pelanggan  juga mengklaim bahwa ini adalah 

salah satu cara efektif di mana bisnis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Halima et al. (2011) melaporkan temuan yang menunjukkan pengaruh positif 

antara personalisasi dan kepuasan pelanggan. 

Menurut Andersen (2001), komunikasi pemasaran secara tradisional 

menekankan tujuan persuasi, dengan pemasar menjadi pengirim aktif informasi 

Lisa Yunita. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Pembelian Ulang pada Ponsel Pintar di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



24 
 

Universitas Internasional Batam 

 

dan pelanggan sebagai penerima pasif. Sementara pentingnya mengirimkan 

informasi secara aktif kepada pelanggan tidak boleh tidak ditekankan, 

membangun pengaruh yang kuat sulit jika bukan tidak mungkin tanpa adanya 

peluang untuk interaksi dua arah. Halima et al. (2011) berpendapat bahwa 

komunikasi dua arah adalah aspek mendasar dari pengembangan hubungan. Ini 

memberi peluang pada bisnis untuk mendengarkan dan menanggapi pertanyaan 

pelanggan, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan 

pelanggan dan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Ketika masalah terjadi, komunikasi dua arah dapat membantu memastikan 

bahwa masalah diselesaikan secara damai dan dengan demikian menghindari 

pengaruh yang tegang dengan pelanggan. Karenanya, penting bagi perusahaan 

online untuk menemukan cara memfasilitasi dan mengelola komunikasi dua arah 

yang berkualitas antara pelanggan  dan pelanggan mereka. Menyediakan 

pelanggan dengan opsi kontak yang berbeda, termasuk nomor telepon dan faks, 

serta alamat email dapat membantu pelanggan untuk dengan mudah melakukan 

kontak dengan organisasi bila diperlukan (Parasuraman et al., 2005). Dalam 

mengelola komunikasi dengan pelanggan, Yen dan Lu (2008) menekankan 

perlunya perusahaan online untuk memastikan bahwa permintaan pelanggan 

dilayani tanpa penundaan. Pelanggan  menemukan bahwa kesulitan yang terkait 

dengan menghubungi penyedia layanan online mengakibatkan pelanggan 

mengevaluasi layanan ritel online memudahkan bisnis untuk mengumpulkan 

banyak informasi pribadi pelanggan termasuk latar belakang mereka, rincian kartu 

kredit dan riwayat pembelian. Oleh karena itu, perlu bagi bisnis online untuk 

memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan file data besar secara aman 
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terkait dengan transaksi pelanggan online mereka. Ketika dikelola dengan baik, 

informasi seperti itu bisa sangat bermanfaat dalam membantu bisnis lebih 

memahami perilaku pembelian pelanggan mereka. Perlindungan yang tidak 

memadai atau penyalahgunaan informasi tersebut dapat, di sisi lain, memiliki 

konsekuensi negatif yang parah pada kepercayaan pelanggan pada perusahaan 

online. 

Beresford et al. (2011) mencatat bahwa pelanggan online sering kali 

memiliki keprihatinan besar atas potensi penyalahgunaan dan akses tidak sah ke 

informasi pribadi. Keberhasilan dalam memberikan jaminan kepada pelanggan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan privasi informasi pelanggan  dapat 

meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan online. Nikhashemi 

(2013) melaporkan bahwa kepercayaan adalah salah satu faktor penting yang 

diperlukan untuk bisnis online untuk dapat memiliki pengaruh yang sukses 

dengan pelanggan. Antón et al. (2010), serta Yen dan Lu (2008), mencatat bahwa 

pelanggan online menginginkan kepastian bahwa perusahaan online tidak hanya 

akan melindungi informasi pelanggan  dari akses yang tidak sah, tetapi juga 

bahwa pelanggan  tidak akan mau berbagi informasi pribadi pelanggan  dengan 

pihak ketiga tanpa mereka. persetujuan. Ketidakpastian pelanggan mengenai 

kemungkinan perusahaan online yang bertindak secara oportunistik pada 

pelanggan  dapat sangat melemahkan kesediaan pelanggan  untuk terlibat dengan 

pengecer. Tsarenko dan Tojib (2009) mengamati bahwa pengkhianatan privasi 

pribadi dapat menyebabkan pembelotan oleh pelanggan. 

Karena itu, Pelanggan sekarang menuntut tingkat kenyamanan dan 

fleksibilitas baru di samping alat, produk, dan layanan manajemen keuangan yang 
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kuat dan mudah digunakan. Loyalitas pelanggan penting terutama karena dampak 

positifnya pada penjualan, pembagian dompet, dan retensi pelanggan; Liang dan 

Wang (2007), misalnya, menyarankan bahwa pelanggan jangka panjang yang 

puas lebih mungkin untuk membeli layanan tambahan dan menyebarkan 

komunikasi dari mulut ke mulut yang lebih baik daripada pelanggan jangka 

pendek. Loyalitas pelanggan dan membuat pelanggan loyal dalam kerangka bisnis 

didefinisikan sebagai komitmen pelanggan untuk menuntut barang dan layanan 

secara berulang. Faktor-faktor lain di luar kendali perusahaan. Mengubah lokasi, 

misalnya, dapat menyebabkan 20 persen pelanggan Anda terlewatkan. Loyalitas 

adalah tingkat komitmen pelanggan pada perusahaan, sementara pembelian terus-

menerus dari perusahaan membuktikan kesetiaan.  

Di era pemasaran modern, membangun pengaruh jangka panjang dan 

interaktif dengan para pemangku kepentingan dan yang paling penting pelanggan 

digambarkan sehingga lebih banyak pelanggan dipertahankan dan lebih sedikit 

yang hilang. Ini akhirnya menghasilkan peningkatan pangsa pasar dan 

profitabilitas bisnis. Produksi berkualitas tinggi menjamin kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Keanekaragaman industri telepon seluler dan perkembangannya 

sehari-hari memberikan pilihan baru untuk inovasi dan ini adalah faktor yang 

meningkatkan pentingnya penyediaan layanan bagi pelanggan. Padahal, 

pelanggan Iran, karena budaya kolektif dan kepercayaan agama mereka, mungkin 

memiliki pandangan negatif melalui nilai keunikan. Akibatnya, pemasar harus 

mencapai kesetiaan bersama dengan kepuasan, kepercayaan diri dan komitmen. 

Selain itu, tingkat toleransi dan persepsi pelanggan tentang layanan yang 

diberikan sama sekali berbeda, sehingga memahami faktor-faktor efektif pada 
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loyalitas pelanggan dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang tingkat 

harapan pelanggan tentang layanan yang diberikan dibandingkan dengan pesaing. 

Dengan demikian, pemasar dapat memegang lebih banyak saham pasar dan 

menyelidiki faktor-faktor ini sangat penting. Di era pemasaran modern, 

membangun pengaruh jangka panjang dan interaktif dengan para pemangku 

kepentingan dan yang paling penting pelanggan digambarkan sehingga lebih 

banyak pelanggan dipertahankan dan lebih sedikit yang hilang. 

Ponsel adalah fenomena baru di Iran. Setelah masuknya teknologi seluler 

ke pasar, tingkat permintaan produksi ini semakin meningkat. Awalnya, ponsel 

dikenal sebagai aksesori mewah sementara itu dianggap sebagai salah satu yang 

penting dalam situasi saat ini dan ada lebih dari 71 juta ponsel yang bekerja di 

Iran. Kartu SIM jarang diperlukan untuk diubah, sementara ini tidak berlaku untuk 

telepon. Setiap individu mungkin perlu mengganti telepon beberapa kali. 

Permintaan untuk ponsel sangat tinggi di Iran. Ini karena populasi muda di negara 

itu ingin mengikuti mode dan teknologi modern. Ada begitu banyak kemajuan 

teknologi dan berbagai model ponsel yang disediakan oleh produsen asing. 

Perusahaan Iran tidak begitu sukses dalam hal ini dan kinerja pelanggan  tidak 

didorong oleh para pengguna. Ponsel yang diproduksi oleh Iran bukan dari 

teknologi yang lebih tinggi atau harga yang lebih rendah dari model asing. Oleh 

karena itu lebih baik untuk menganggap ponsel sebagai barang impor. Iran juga 

penggemar berat ponsel baru dengan teknologi modern. Ini karena orang Iran 

pada usia berapa pun, pendapatan dan pekerjaan cenderung untuk membeli ponsel 

mahal. Memasok beberapa ponsel dengan jaminan non-asli menyebabkan orang 

kehilangan kepercayaan pada kartu jaminan yang terpasang pada ponsel dan 
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mencoba menemukan versi asli kartu-kartu itu. Namun pelanggan  telah 

membayar banyak biaya melalui ponsel palsu. Kemudian, orang Iran sebagai 

anggota masyarakat kolektif di negara Muslim memberi nilai lebih pada merek 

daripada produk itu sendiri [38]. Di sisi lain, kecenderungan rendah pelanggan 

untuk membeli ponsel yang dijamin bukan karena perbedaan harga antara ponsel 

yang tidak dijamin dan yang dijamin, tetapi ini karena kesadaran yang tidak 

bermanfaat dan menarik kepercayaan pengguna untuk menggunakan ponsel. 

telepon dengan layanan purna jual.  

Pelanggan setia adalah individu yang memiliki visi positif kepada 

penyedia layanan dan memperkenalkan dan menawarkan perusahaan itu kepada 

orang lain. Dengan kata lain, kesetiaan pelanggan menggambarkan visi yang 

diinginkan dari pelanggan  pada perusahaan dan pembelian kembali dari 

perusahaan tertentu. Pelanggan yang loyal hanya membeli merek yang sama, 

bahkan ketika ada merek lain di pasar. Ini adalah satu-satunya faktor yang kebal 

dari pesaing dan manajemen yang tepat akan menjadikannya properti abadi 

perusahaan. Loyalitas pelanggan adalah perasaan keterikatan atau kasih sayang 

pada orang, produk, atau layanan perusahaan. Loyalitas layanan juga didefinisikan 

sebagai minat pelanggan untuk mempartartisasi penyedia layanan pelanggan  saat 

ini (atau perusahaan) berdasarkan pengalaman masa lalu dan harapan masa depan. 

Tiga anteseden layanan pada loyalitas adalah bahwa kepuasan, biaya pengalihan, 

dan ikatan antarpribadi. Yee (2001) pendahuluan mengidentifikasi delapan 

langkah dalam hal atribut perilaku, sikap dan kognitif: perilaku pembelian 

berulang, Word of Mouth, Periode Penggunaan, Toleransi Harga, minat 

pembelian berulang, Preferensi, perilaku pengurangan pilihan, pertama dalam 
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pikiran. Loyalitas merek menyiratkan bahwa pelanggan memiliki sikap yang baik 

pada merek tertentu daripada merek pesaing lainnya. Daya saing global yang 

intensif, peningkatan berkelanjutan spesifikasi pelanggan dan permintaan 

pelanggan  untuk mengembangkan kualitas produksi dan layanan adalah beberapa 

tantangan yang membuat perusahaan dinonaktifkan secara efektif memenuhi 

kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Loyalitas merek menyiratkan bahwa 

pelanggan memiliki sikap yang baik pada merek tertentu daripada merek pesaing 

lainnya. Dengan melakukan hal itu, ada kemungkinan kehilangan pelanggan yang 

tidak puas dan pengurangan laba marjinal dan akhirnya kebangkrutan perusahaan. 

Mempersiapkan lingkungan yang menggerakkan kesetiaan adalah elemen kunci 

dalam menghasilkan pelanggan setia. Akibatnya, pemasar harus mencapai 

kesetiaan bersama dengan kepuasan, kepercayaan diri dan komitmen. Selain itu, 

tingkat toleransi dan persepsi pelanggan tentang layanan yang diberikan sama 

sekali berbeda, sehingga memahami faktor-faktor efektif pada loyalitas pelanggan 

dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang tingkat harapan pelanggan 

tentang layanan yang diberikan dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, 

pemasar dapat memegang lebih banyak saham pasar dan menyelidiki faktor-faktor 

ini sangat penting. Secara umum, kesetiaan menuntut kepuasan, tetapi kepuasan 

tidak selalu mengarah pada kesetiaan 

 

 

2.2    Variabel Dependen 

 

Raji dan Zainal (2016) mendefenisikan repeat purchase intention sebagai 

komponen perilaku kognitif pelanggan tentang seberapa besar minat individu 
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untuk membeli kembali sebuah merek tertentu. Sebagai contoh, penelitian telah 

memperlihatkan bahwa peningkatan 5% pada retensi pelanggan dapat 

menerjemahkan peningkatan laba seseorang sebesar 25-85%. Selain itu, biaya 

untuk mendapatkan pelanggan baru adalah lima kali lebih tinggi dari biaya 

mempertahankan pembelian kembali pelanggan, yang merupakan aspek berbeda 

mengapa mempertahankan pelanggan  sangat bermanfaat (Alan et al., 2016).  

 Goh et al. (2016) mengatakan bahwa dengan istilah kesetiaan pelanggan, 

berpendapat bahwa pembelian kembali adalah hasil dari tindakan loyalitas 

pelanggan. Tindakan seperti itu atau perilaku untuk perusahaan dan oleh karena 

itu penting untuk dipelajari pengaruh perilaku pembelian berulang. Kemungkinan 

pelanggan untuk mengkembali pembelian suatu produk tertentu tergantung pada 

interaksi kebutuhan pelanggan untuk itu, penilaian pelanggan  pada dan 

pendapatnya serta penyedia produk atau layanan. Persaingan di pasar global 

semakin sengit dan biaya mengakuisisi pelanggan baru secara substansial semakin 

tinggi (Alan et al., 2016). Oleh karena itu sebagian besar produk dan layanan 

dalam menentukan cara yang paling efektif untuk mempertahankan pelanggan. 

 

2.3       Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Customer Inertia pada Repeat Purchase Intention 

Inersia pelanggan merupakan sebuah kondisi dimana pengulangan 

pembelian oleh pelanggan yang membeli merek yang sama secara pasif tanpa 

banyak berpikir, dan dalam proses yang relatif tidak sadar, bentuk tidak sadar dari 

retensi ingatan ini dibedakan dari loyalitas oleh derajat kesadaran yang terlibat 

dalam keputusan untuk melakukan pembelian dari layanan penyedia yang sama. 
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Inersia juga digambarkan sebagai tidak adanya perilaku yang diarahkan pada 

tujuan yang ditandai sebagai sebuah kebiasaan saja karena sedikit usaha yang 

diperlukan untuk melakukan pembelian kembali (Goh et al. 2016). 

Perilaku pelanggan ini juga telah menarik banyak minat peneliti dalam 

konteks perilaku konsumen. Ketika pelanggan memiliki inersia berarti dia 

memiliki kesetiaan yang baik pada produk tersebut. Pelanggan akan enggan untuk 

mencari sumber informasi bagi produk pesaing karena sudah nyaman dengan 

produk yang sekarang. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saqib et al. (2015) menegaskan 

bahwa pelanggan inersia tinggi lebih cenderung untuk tetap dengan yang sama 

penyedia layanan daripada merespons biaya peralihan. Seperti apa pun faktor-

faktor lain seperti kepuasan dan daya tarik alternatif, inersia juga bisa menjadi 

pendorong utama untuk mempengaruhi perilaku pengulangan membeli. Sejumlah 

cendekiawan berpendapat ada beragam alasan pembeli dapat mengembangkan 

kelembaman. Pertama, keakraban: Di mana semakin sering pelanggan melakukan 

patronisasi kembali suatu produk, semakin banyak akrab pelanggan  kenal dengan 

itu. Ini untuk menghindari ketidakpastian dalam hal pembuatan yakin apakah 

kualitas produk baru terjamin. Kedua, menghemat waktu: di mana pelanggan 

tidak perlu menghabiskan waktu ekstra untuk membiasakan diri diri pelanggan  

dengan produk baru dan membandingkannya dengan orang lain. Akhirnya, fakta 

yang ada hanya minim perbedaan antara produk saat ini dan alternatifnya. Oleh 

karena itu, studi di atas memperlihatkan bahwa inersia pelanggan meningkatkan 

kemungkinan pelanggan untuk mengulangi pembelian produk tertentu dari merek 

yang sama. 
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2.3.2 Pengaruh Customer Satisfaction pada Repeat Purchase Intention 

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai penilaian dari pelanggan pada 

produk dan jasa yang diberikan oleh penjual  mampu memenuhi harapan  dan 

keingginan dari pelanggan pada tingkat terendah maupun yang tertinggi pada 

sebuah situs belanja online. Salah satu faktor yang telah diidentifikasi dalam 

penelitian sebelumnya adalah kepuasan pelanggan. Goh et al. (2016) mengatakan 

bahwa pelanggan yang merasa puas pada sebuah produk kemungkinan besar akan 

membeli produk yang sama di masa depan, dengan begitu kepuasan yang 

dirasakan akan memberikan pelanggan membeli kembali produk yang pernah 

dibelinya tersebut. 

Pengaruh antara kepuasan pelanggan dan minat pembelian kembali 

pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan positif, dimana bila pelanggan 

merasa puas pada pengalaman belanjanya di sebuah situs belanja online maka hal 

ini akan mendorong dan meningkatkan minat pembelian kembali dimasa datang. 

Beberapa penelitian sebelumnya dari Phuong dan Trang (2018), Goh et al. (2016) 

dan Rahman et al., (2014) membuktikan tentang adanya pengaruh yang signifikan 

positif antara kepuasan pelanggan dengan minat pembelian kembali. 

2.3.3 Pengaruh Product Attribute pada Repeat Purchase Intention  

Hussain (2017) telah mendefinisikan atribut produk sebagai satu set 

karakteristik yang menentukan satu produk tertentu. Kebutuhan dan keinginan 

pelanggan berubah seiring kemajuan teknologi. Karena itu, berkembang sangat 

produk-produk baru yang sukses adalah penting melalui integrasi kemampuan 

pekerja baik hulu dan hilir, terdiri dari insinyur desain dan insinyur manufaktur 

masing-masing. Kemampuan pengembangan produk unggulan perusahaan berasal 
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dari kemampuannya untuk membuat, mendistribusikan, dan memanfaatkan 

pengetahuan selama proses pengembangan produk. Hal yang paling luas dan 

berpengaruh dalam penelitian perilaku pelanggan adalah itu pembelian didahului 

oleh suatu proses pengambilan keputusan. Para peneliti di bidang ini tampaknya 

setuju bahwa dua atau lebih alternatif biasanya ada dan dengan demikian pilihan 

terjadi dan kriteria evaluatif memfasilitasi untuk setiap konsekuensi alternatif. 

Oleh karena itu pelanggan memiliki alternatif untuk dipilih dari dan keputusan 

untuk memilih salah satu alternatif didasarkan pada tujuan individu dan tujuan. 

Tujuannya berkisar dari kepuasan pribadi hingga keuntungan. Pembelian 

pelanggan adalah umumnya dibuat oleh masing-masing pengambil keputusan atau 

unit pembuat keputusan, baik untuk pelanggan  sendiri atau untuk orang lain 

dengan siapa pelanggan  memiliki hubungan. 

Dihadapkan dengan produk yang bersaing, penting bagi perusahaan untuk 

memahami bagaimana pembeli memilih antara alternatif. Suatu produk adalah 

berwujud dan barang tidak berwujud yang memenuhi kebutuhan. Pelanggan tidak 

membeli produk sebagai tujuan akhir. Pelanggan  membeli produk untuk manfaat 

yang pelanggan  berikan. Karena itu produk terdiri dari bundel atribut yang 

kompleks harus diterjemahkan ke dalam manfaat bagi pelanggan. Tantangan 

utama menghadapi pemasar saat ini adalah bagaimana mempengaruhi perilaku 

pembelian pelanggan yang mendukung produk, layanan, dan pengalaman yang 

pelanggan  tawarkan. 

Atribut berwujud dan tidak berwujud dari suatu produk sama pentingnya 

dalam memilih suatu produk atau merek. Ditemukan bahwa lebih banyak atribut 

(non-negatif) yang terkait dengan merek lebih banyak pelanggan setia. Agar 
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pemasar harus fokus lebih lanjut tentang berapa banyak atribut yang harus 

dikaitkan dengan merek. Namun, penelitian itu tidak tentukan jenis atribut apa 

(pemasar yang relevan atau tidak relevan, berwujud atau tidak berwujud) yang 

seharusnya kaitkan merek dengan. Ini karena penting bahwa pelanggan secara 

akurat belajar kinerja atribut produk karena akan mempengaruhi interpretasi 

pelanggan  pada produk kinerja dengan menyebabkan penyandian memori dan 

bias pengambilan. Atribut produk tidak ditemukan keyakinan pengaruh dapat 

menyesatkan pelanggan  untuk mengharapkan sesuatu yang tidak ada di sana. 

Karena itu jika produk gagal memenuhi harapan pelanggan, maka ketidakpuasan 

akan terjadi. Itu juga menemukan bahwa meskipun tidak relevan, beberapa atribut 

mungkin masih penting dalam mempengaruhi pilihan konsumen. 

Preferensi produk atribut terjadi ketika ada ambiguitas rendah di awal 

pilihan potensial untuk atribut yang menonjol ditambah dengan pengalaman, 

meskipun atribut tersebut mungkin tidak relevan yang merupakan atribut yang 

biasanya tidak terkait dengan hasil merek yang menguntungkan. Persepsi tentang 

kinerja produk didasarkan pada atribut yang menonjol lebih penting dalam 

mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan daripada kinerja atribut produk 

aktual. Untuk produk dengan keterlibatan rendah, pelanggan memiliki lebih 

banyak pandangan objektif tentang sifat atribut misalnya makanan dan kosmetik, 

karena pelanggan  terus diiklankan dan dipromosikan. Kita dapat mengatakan 

bahwa evaluasi pelanggan pada suatu produk dapat dipecah menjadi evaluasi yang 

berkaitan dengan produk (atribut fisik atau fisik) dan nama merek (atribut tidak 

berwujud, atau gambar yang ditambahkan ke produk karena nama mereknya). 

Namun, persepsi kinerja produk pada atribut yang menonjol lebih penting 
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daripada kinerja aktual. Pelanggan yang menentukan atribut mana yang penting 

bagi mereka. Kelompok pelanggan yang berbeda ditempatkan kepentingan 

berbeda pada atribut yang berbeda. Dengan demikian penelitian ini dibenarkan 

karena sebagian besar masa lalu penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan 

handset atau tentang penyedia layanan, yang tidak mengekstrak gambaran lengkap 

dan benar perilaku pelanggan membeli ponsel. 

2.3.4 Pengaruh Product Attribute pada Repeat Purchase Intention dengan 

Customer Satisfaction sebagai Variabel Mediasi 

Penelitian dari Chowdhury (2017), yang meneliti pengaruh atribut produk 

pada minat pembelian di India menemukan bahwa atribut dari produk ponsel 

pintar seperti fitur, kualitas, desain, warna dan daya tahan berpengaruh pada minat 

pembelian dengan kepuasan pelanggan sebagai varaibel yang memediasi. 

Penelitian Thammawimutti dan Chaipoopirutana (2018) ini menguji pengaruh 

antara ekuitas merek, atribut produk dan minat beli pelanggan pada kamera digital 

Sony Cyber-Shot di Bangkok. Para peneliti menggunakan empat elemen ekuitas 

merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek) 

ke mempelajari pengaruh pada minat pembelian. Hasil dari penelitian ini 

memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antar variable yang diteliti.  

Atribut produk adalah karakteristik produk di mana produk berada 

diidentifikasi dan dibedakan. Dengan kata lain, atribut produk dapat didefinisikan 

sebagai fitur atau aspek deskriptif spesifik dari strategi pemasaran yang diwakili 

kriteria evaluatif pelanggan dalam pemilihan barang atau jasa tertentu. Dengan 

mengidentifikasi atribut produk dan mengukur kepentingan di target pasar, 

pemasar dapat menentukan penawaran yang paling cocok untuk diberikan pasar. 
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Selain itu, pemasar secara bertahap fokus lebih penting pada atribut produk 

dengan melayani preferensi pribadi dan sosial ekonomi pelanggan. Dengan 

demikian, untuk mengatasi persepsi pelanggan, menjadi signifikan tentang atribut 

produk karena ini sering bersifat berkelanjutan.  Studi dari berbagai literatur 

menunjukkan bahwa ketersediaan berbagai barang dagangan, harga, kesegaran, 

dan orisinalitas adalah atribut produk penting. Namun, Beaudoin et al. (2012) 

mengidentifikasi 12 atribut yang berkorelasi dengan sikap saat membeli pakaian, 

yaitu: pas, daya tahan, kemudahan perawatan, harga yang menguntungkan, 

kenyamanan, kualitas, warna, daya tarik, gaya busana, merek nama, kesesuaian 

untuk acara, dan pilihan gaya. Kualitas produk sebagai atribut produk yang paling 

berpengaruh pada keputusan pembelian pelanggan. Kualitas produk merupakan 

penentu penting bagi pelanggan untuk membeli merek. Kualitas termasuk dalam 

perspektif produk identitas suatu merek sedangkan persepsi kualitas adalah 

bagaimana kualitas suatu merek dilihat oleh konsumen. Harga yang lebih tinggi 

adalah tanda berkualitas tinggi bagi konsumen.  

Studi yang berbeda memfokuskan pentingnya atribut produk dalam 

menentukan preferensi pelanggan dan pengambilan keputusan. Untuk pembelian 

makanan pelanggan dapat menganggap harga sebagai aspek yang paling penting. 

Untuk beberapa konsumen, harga sangat penting terutama ketika pelanggan  

membeli produk sehari-hari. Beberapa pelanggan dapat memilih merek hanya 

karena memiliki harga terendah, sementara pelanggan lain dapat memilih merek 

hanya karena memiliki harga persepsi tertinggi menyimpulkan bahwa itu 

berkualitas tinggi. Atribut produk yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

adalah kualitas, harga, ketersediaan, variasi, bermacam-macam dan nilai produk. 
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Penelitian sebelumnya dari Thammawimutti dan Chaipoopirutana (2018), 

Ko et al., (2011), Imelia dan Ruswanti (2017), Chowdhury (2017), Jakpar et al., 

(2012) dan Wang et al., (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara product attribute pada purchase intention.  

2.3.5 Pengaruh Luxury Value pada Customer Satisfaction 

Luxury value didefenisikan sebagai manfaat atau nilai kemewahan yang 

bisa dihasilkan dari sebauh perilaku tertentu, dalam hal ini adalah manfaat atau 

kegunaan yang didapatkan melalui belanja melalui situs belanja online. Wang et 

al., (2018) yang melakukan sebuah penelitians secara online untuk mengukur 

bagaimana atribut produk mempengaruhi kepuasan pelanggan menemukan bahwa 

atibut dari sebuah produk mesin cuci seperti desain mesin cuci, tipe mesin cuci, 

warna, daya tampung dan kecepatan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada produk mesin cuci tersebut.  

Penelitian Raji dan Zainal (2016) pada restoran kelas atas di Malaysia 

memperlihatkan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh nilai yang 

dirasakan, di mana nilai kemewahan dipandang sebagai prediktor terbaik bagi 

kepuasan pelanggan. Dengan memahami perilaku dan pengalaman pelanggan 

bersantap di restoran kelas atas, sehingga dapat membantu operator restoran untuk 

mencapainya tujuan pemasaran sekaligus mencapai tujuan organisasi. Karena 

kepuasan pelanggan akan mengarah pada penentu penjualan berulang, perilaku 

positif dari mulut ke mulut, dan loyalitas pelanggan. Penelitian akan berfungsi 

sebagai jalan bagi peneliti masa depan untuk berkontribusi dalam teori lebih lanjut 

pengembangan dan perumusan pertanyaan penelitian baru, terutama yang 

berkaitan dengan pelanggan kepuasan dalam industri bisnis restoran. 
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Luxury value atau nilai kemewahan yang dirasakan merupakan salah satu 

indikator dari minat pembelian ulang. Karami et al. (2012) mendefinisikan bahwa 

Luxury value adalah penilaian menyeluruh atas kegunaan suatu produk 

berdasarkan persepsi atas apa yang diterima dan apa yang dibayarkan. Penelitian 

sebelumnya dari Goh et al. (2016) dan Samat et al., (2018) mengemukakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara luxury value dengan repurchase 

intention.  

2.3.6 Pengaruh Customer Inertia pada Repeat Purchase Intention Social 

dengan Influence sebagai variabel Moderasi  

Social influence merupakan sebuah pengaruh sosial yang terjadi karena 

pengaruh dengan lingkungan sosial seperti empati, hubungan, rekomendasi, 

persetujuan dan kesopanan terkait positif dengan hasil positif perilaku pembelian. 

Berdasarkan penelitian oleh Goh et al. (2016) menyatakan bahwa ada dua jenis 

kerentanan pelanggan pada pengaruh sosial. Ini memperlihatkan faktor bagi 

pelanggan untuk dianggap pengaruh sosial. Salah satunya adalah kerentanan 

normatif, yang memperlihatkan kapan pelanggan membuat keputusan pembelian 

berdasarkan harapan pelanggan  untuk terkesan oleh orang lain. Sebagai contoh, 

seorang individu menganggap pengakuan sebagai nilai tinggi dalam hal 

pengambilan keputusan pembelian. Pelanggan cenderung membeli barang tertentu 

produk atau layanan untuk mengesankan lingkungan sosial mereka. Kedua, 

kerentanan informasi adalah pelanggan berdasarkan keputusan pembelian 

pelanggan  sesuai untuk informasi atau pendapat ahli dari orang lain. Perspektif 

ini mencontohkan bahwa pelanggan memanfaatkan pendapat dan informasi oleh 
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yang lain sebagai subjek referensi untuk menempatkan jaminan saat membeli 

produk atau layanan yang pelanggan  miliki sedikit pengetahuan tentangnya.  

Karenanya, efek positif dari mulut ke mulut meningkatkan kemungkinan 

terjadinya pelanggan mengulangi pembelian merek karena ada komponen 

kepercayaan yang terlibat. Menurut Kuo et al. (2013), pelanggan  yang memiliki 

minat pembelian kembali yang tinggi sebagai hasil dari pengaruh social yang 

dapat disimpulkan memiliki minat pembelian kembali yang lebih kuat jika 

pelanggan  dipengaruhi oleh orang-orang dekat dengannya. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari berbagai pembahasan di atas, maka penulis mengembangkan sebuah 

kerangka model penelitian sebagai berikut: 

 
 

Gambar 2.21 Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Minat Pembelian 

Ulang pada Ponsel Pintar di Batam. Sumber: Goh et al. (2016) 
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Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara customer inertia terhadap repeat 

purchase intention  

H2: Terdapat pengaruh signifikan positif antara customer satisfaction terhadap 

repeat purchase intention 

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara product attribute terhadap repeat 

purchase intention 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara product attribute terhadap repeat 

purchase intention dengan customer satisfaction sebagai variabel mediasi 

H5: Terdapat pengaruh signifikan positif antara luxury value terhadap customer 

satisfaction 

H6: Terdapat pengaruh signifikan positif antara customer inertia terhadap repeat 

purchase intention dengan social influence sebagai variabel moderator 

H7: Terdapat pengaruh signifikan positif antara customer inertia terhadap repeat 

purchase intention dengan customer satisfaction sebagai variabel moderator 
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