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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dunia perdagangan semakin mengalami peningkatan 

yang dratis. Peningkatan yang sedang terjadi ini ditandai dengan 

perkembangan teknologi yaitu internet, internet adalah sistem global yang 

saling terhubung yang dapat diepergunakan untuk sebagai aktivitas seperti 

komunikasi, riset, transaksi bisnis dan lainya, semakin ramainya media sosial 

menandakan banyak orang yang menfaatkan untuk melakukan pemasaran dan 

bisnis melalui media sosial online. 

Belanja online atau yang sering disebut dengan e-shopping merupakan 

suatu bentuk perdagangan yang mempertemukan konsumen dengan penjual 

melalui jaringan internet dan tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk 

melakukan transaksi hanya melalui browser web. Pada umumnya seperti e-

shop, e-store, internet shop, web-shop, web-store, toko virtual, toko online 

dan e-webstore. Perkembangan teknologi ini juga telah membawa banyak 

perubahan dalam masyarakat sekarang yang lebih sering berinteraksi di dunia 

maya. Bahkan untuk berbelanja, orang sekarang lebih menyukai belanja 

online karena lebih praktis, menghemat waktu dan dapat melakukan 

perbandingan harga dengan cepat. 

Berbelanja secara online tentu menjadi kesenangan tersendiri bagi 

pembeli. Hanya dengan terhubung ke internet bisa langsung memilih barang 
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apa yang cocok dan akan dibeli. Ketika belanja secara online akan menjumpai 

berbagai macam sistem yang diberlakukan oleh penjual. Ada yang 

memberlakukan sistem tanya jawab, yaitu bebas menanyakan seputar produk 

yang mau dibeli langsung kepada admin, ada juga yang dengan sekali klik 

tombol “beli”, secara otomatis terdaftar sebagai pembeli produk tersebut. 

Sebagian besar orang akan berpendapat segala aktivitas belanja yang 

dilakukan secara online dapat dilakukan di online shop. Pada kenyataannya, 

tidak hanya melalui online shop, namun bisa belanja melalui e-commerce dan 

marketplace. 

Sistem e-commerce terdapat kelemahan juga yaitu, ketidaaksesuaian 

jenis barang dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidak tepatan waktu pada 

pengiriman dan ketidak aman dalam pembayaran pada kartu kredit miliki 

orang lain (pembajakan) model bisnis Lazada adalah toko online jenis 

business to customer (B2C). Lazada memiliki stok sendiri dan menjualnya 

secara online kepada pembeli. Selain Lazada, ada beberapa B2C di Indonesia 

seperti BerryBenka, Bhinneka, dan Bilna. Namun, Lazada jadi yang terbesar. 

Menurut iPrice, jumlah pengunjung Lazada mencapai 58,33 juta per 

bulan.lazad.co.id memiliki strategi pemasaran yang hampir sama dengan e-

commerc lainya yaitu melalui iklan ditelevisi  dan tautan twitter, facebook 

dan youtobe. Untuk menarik lebih banyak pelanggan lazada.co.id 

menawarkan berbagai macam promo, diskon, serta voucher belanja. Lazada  

telah memiliki mobile application yang dapat didownload playstore dan 

appstore untuk memudahkan pelanggan untuk membeli. Untuk menarik 
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minat konsumen membeli produk yang ditawarkan maka dibutuhkan adanya 

promosi yang menarik. Promosi menarik yang ditawarkan akan 

mempengaruhi minat konsumen untuk mencoba mengkonsumsi produk 

tersebut. Pengguna internet untuk marketing mix memberikan manfaat besar. 

Banyak toko online yang hanya fokus meningkatkan penjualan daripada 

meningkatkan kepuasaan pelanggan, semakin tinggi penjualan, tentu 

pengahsilan yang diterima oleh penjual akan bertambah. Tetapi supaya bisnis 

online tetap berjalan, maka kepuasaan pelanggan adalah kuncinya yang 

mengakibatkan pembelian ulang kembali. 

Hasil penelitian dari Denniswara (2016) menyatakan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap intensi membeli ulang, sedangkan kualitas 

produk dan harga tidak berpengaruh pada intensi membeli ulang sedangkan 

penelitian Nurahma dkk (2016) menunjukan bahwa kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang dan kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang  

Penelitian ini dianggap menarik dan penting karena dengan adanya 

penelitian diharapkan dapat diketahui apakah Analisis Pengaruh Promosi 

Kepuasaan Pelanggan Dan Kualitas Produk Terhadap Pembelian Ulang Pada 

Aplikasi Belanja Online Di Lazada (Studi Kasus Di Surakarta). 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana  pengaruh promosi terhadap pembelian ulang di aplikasi 

online di Lazada? 
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2. Bagaimana pengaruh kepuasaan pelanggan terhadap pembelian ulang di 

aplikasi online di Lazada? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap pembelian ulang di 

aplikasi online di Lazada? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh promosi terhadap pembelian 

ulang di aplikasi online di Lazada. 

2. Untuk menganalisis bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pembelian 

ulang di aplikasi online di Lazada. 

3. Untuk menganalisis bagaimana kualitas produk terhadap pembelian ulang 

di aplikasi online di Lazada. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari peneitian ini adalah 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai refrensi terhadap penelitian lain yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, dan pertimbangan instansi terkait melalui hasil 

penelitian ini, serta sebagai dokumentasi pada Universitas Muhammadiyah 

Surakarta khususnya Fakultas Ekonomi Manajemen. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai dari teori-teori yang diperoleh selama 

perkuliahan dan selain itu juga sebagai bentuk keikut sertaan dalam 

merespon kondisi-kondisi yang tengah terjadi khususnya dibidang 
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perekonomian melalui penelitian dan rekomendasi solusi atas kejadian 

tersebut dan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar 

sarjana dalam bidang manajemen ekonomi. 

3. Manfaat Praktis 

a. Bagi perguruan Tinggi  

Memberikan informasi mengenai Promosi, Kepuasaan 

Pelanggan, kualitas Produk terhadap Pembelian Ulang. 

b. Bagi perusahaan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan 

perusahaan untuk meningkatkan daya beli konsumen melalui variabel-

variabel yang mempengaruhinya. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, sistematika 

penuliasan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Serta 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menuraikan tentang tinjuan pustaka yang berisi landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 
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pembahasan dan penelitian terdahulu dan menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Selain itu dijelaskan profil singkat 

perusahaan, variabel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis 

data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisa yang digunakan untuk menganalisa hasil 

pengujian sampel. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian,analisa 

data dan pembahasanya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan 

analisa dan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


