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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemasaran online adalah salah satu jenis pemasaran yang banyak 

digunakan untuk menjual produk atau jasa dan untuk menjangkau konsumen 

menggunakan saluran internet. pemasaran online melalaui internet marketing 

termasuk saluran yang menggunakan internet. Ini termasuk media sosial seperti 

facebook, instagram, website, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan pengaruh besar 

bagi kehidupan penduduk di Indonesia. Menurut survei yang telat dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan 

bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini terhubung dengan internet. 

Tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia pada hasil survei mencapai 137,2 

juta penduduk Indonesia terhhubung dengan internet. Adapun penduduk 

Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta penduduk.hal ini mengidikasikan kenaikan 

58,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada tahun 2014 lalu yang 

hanya 88 juta pengguna internet (Garry, 2010). 

Dekade terakhir telah menjadi saksi meningkatnya berbagai jenis layanan 

baru, seperti layanan yang diberikan melalui internet (e-services). Perkembangan 

teknologi yang semakin canggih membuat berbagai transaksi menjadi lebih 

mudah dan cepat. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan  

melalui e-services, membuat masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan 

jasa e-services. Dibalik kemudahan yang ditawarkan, terdapat juga kegagalan 

pelayanan yang terjadi. Semakin banyaknya layanan yang ada dan kegagalan 

pelayanan yang terjadi, membuat meningkatnya perhatian dalam literatur 

pemulihan kegagalan pelayanan. Keberhasilan dan kesempurnaan pelayanan  

bisnis dalam bidang  jasa menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Service failure atau kegagalan pelayanan tidak dapat secara mudah dihilangkan 

oleh perusahaan penyedia jasa dengan sempurna. Perusahaan harus berusaha 

dengan maksimal untuk mencapai “zero defect” dan harus memiliki kemampuan 
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melakukan sesuatu yang benar pada waktu pertama kali atau kesan pertama. 

Tetapi dalam kenyataannya, cukup sulit bagi sebuah bisnis yang bergerak dalam 

bidang jasa untuk mencapai tujuan tersebut seratus persen. Penanganan terhadap 

keluhan pelanggan perlu dilihat sebagai hal yang benar dan harus dilakukan secara 

maksimal oleh bisnis jasa. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang jelas 

mengenai bagaimana proses dari service recovery setelah terjadinya service 

failure, khususnya mengenai bagaimana dampak dari strategi perusahaan terhadap 

respon pelanggan setelah dilakukannya service recovery. 

Service recovery atau pemulihan pelayanan menunjuk pada tindakan yang 

diambil oleh perusahaan ketika mengalami service failure atau kegagalan 

pelayanan (Zethaml, Bitner & Gremler, 2006). Meskipun demikian, masih banyak 

perusahaan yang tidak melakukan hal tersebut. Padahal strategi service recovery 

memiliki dampak yang sangat besar mulai dari respon langsung pelanggan sampai 

membentuk kesetiaan pelanggan (Tschol, 2006). Prosedur service recovery sangat 

penting dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas 

pelanggan (Lovelock, 2001). Kepuasan pelanggan terhadap service recovery 

setelah terjadinya service failure dapat mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan konsumsi kembali dan menyebarkan negative word-of-mouth (Wirtz 

& Matilla, 2004). Kedua perilaku ini dapat dilihat sebagai indikasi terhadap 

kepuasan pelanggan dan loyalitas dimasa yang akan datang. 

Banyak faktor yang mendasari penilaian terhadap kepuasan pelanggan 

yang menyebabkan loyalitas. Kepuasan pelanggan terhadap jasa dipengaruhi oleh 

kualitas jasa yang berasal dari penilaian terhadap kualitas hasil, kualitas interaksi 

dan kualitas lingkungan fisik (Zethaml, Bitner & Gremler, 2006). Di lain sisi, 

kepuasan pelanggan terhadap service recovery yang dilakukan perusahaan atau 

penyedia jasa bergantung pada bagaimana persepsi keadilan yang dirasakan oleh 

pelanggan ketika keluhannya ditangani (Wirtz & Matilla, 2004). Kepuasan 

pelanggan juga bergantung pada banyak faktor seperti fitur jasa, emosi konsumen, 

atribut kesuksesan atau kegagalan jasa, persepsi terhadap kewajaran dan keadilan, 
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serta konsumen lain seperti anggota keluarga ataupun teman kerja (Zeithaml, 

Bitner & Gremler, 2006). 

 Loyalitas pelanggan merupakan fenomena nyata yang terus-menerus 

diupayakan oleh setiap perusahaan untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. 

Miliaran dollar telah dikeluarkan oleh berbagai perusahaan setiap tahun untuk 

mengejar aspek loyalitas pelanggan. Loyalitas akan memberikan banyak 

keuntungan bagi perusahaan, termasuk didalamnya perulangan pembelian dan 

rekomendasi mengenai merek tersebut kepada teman dan kenalan. Hal inilah yang 

mendasari antusiasme dunia bisnis yang begitu besar terhadap aspek loyalitas 

pelanggan termasuk pada aspek e-commerce.  

 Terdapat sistem yang kuat, ada juga sistem yang melemah yaitu pada 

produk yang diinginkan oleh para pelanggan. Ketidak sesuai dengan produk yang 

di beli sehingga menimbulkan berbagai keluhan (complaint). Keluhan pelanggan 

adalah ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika membeli dan 

menggunakan barang, baik itu berupa produk jasa maupun fisik. Keluhan 

pelanggan ini tidak bisa diabaikan, karena mengabaikan hal tersebut akan 

membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan sama sekali. 

(Rusadi, 2004: 56 ). Para pelaku bisnis online berusaha untuk mengembalikan 

layanan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga terciptanya kepuasan 

pelanggan yang loyal. Meskipun demikian tidak sedikit para pelanggan yang 

merasa puas. Karena banyak yang tidak di proses secara cepat Sehingga banyak 

para pelanggan yang merasakan ketidakpuasan dan akan menyebabkan pelanggan 

yang tidak setia. 

 Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan riset yang 

digunakan untuk melengkapi tugas akhir yang berjudul “ANALISIS 

PEMULIHAN LAYANAN (SERVICE RECOVERY) TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN PADA BELANJA ONLINE DI WILAYAH 

SOLO”. 

 



4 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan ada beberapa 

permasalahan yang akan di teliti  

1. Apakah pemulihan layanan dengan keadilan distribusi berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada belanja online ? 

2. Apakah pemulihan layanan dengan keadilan prosedur berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada belanja online ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menguji pemulihan layanan dengan keadilan distribusi berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada belanja online 

2. Menguji pemulihan layanan dengan keadilan prosedur berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada belanja online 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

manajemen pemasaran. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

serta bahan pengembangan bagi pihak manajemen pemasaran sebagai sumber  

informasi dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat dalam menghadapi 
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masalah perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembentuk loyalitas pelanggan 

yang tinggi. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulis menyusun skripsi dengan membagi menjadi lima bab sederhana 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan isi dan 

tujuan penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab II berisi tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu 

berkaitan dengan landasan teori, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang disusun berdasarkan 

penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi:  

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel-

variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, uji instrumen 

penelitian, dan alat analisis data yang digunakan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab IV menjelaskan gambaran umum objek penelitian, data yang 

diperoleh, analisis data, dan pembahasan dari hasil yang diperoleh.  

BAB V PENUTUP  

Bab V berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


