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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Internet di Indonesia sudah banyak digunakan dalam berbagai aktifitas 

termasuk dalam pemasaran, Pemasaran di internet sama dengan direct 

marketing, dimana konsumen berhubungan langsung dengan penjual, 

walaupun penjualnya berada di luar negeri, “Pengguna internet di seluruh 

dunia berkisar 200 juta, 67 juta diantaranya berada di Amerika Serikat, 

internet di Indonesia berlipat dua kali setiap 100 hari”  Kasali (2000). Adanya 

perkembangan teknologi internet juga juga berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada dunia bisnis dan pemasaran. 

Meningkatnya jumlah pengguna internet di manfaatkan bagi sebagian besar 

orang untuk melakukan bisnis online. Situasi ini juga berdampak timbulnya 

pasar potensial dalam meningkatkan perkembangan ekonomi. 

Pemasaran adalah mata rantai terpenting dalam sebuah bisnis. Bisa 

dikatakan, pemasara adalah nyawa dari sebuah bisnis. Tanpa pemasaran, 

produk yang telah anda rancang dan buat tidak akan dapat diterima dengan 

baik oleh masyarakat. Tanpa ada penerimaan dan pembelian, otomatis bisnis 

tersebut akan mati. Strategi pemasaran yang tepat dan jitu sangat diperlukan 

agar produk yang di hasilkan tersebut diterima dan dibeli oleh masyarakat. 

Dan dunia pemasaran adalah salah satu yang paling dinamis dalam sebuah 

bisnis. Hal ini akan sangat terasa jika dikaitkan dengan keadaan sekarang.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sedikit banyak 

mengubah pola strategi pemasaran. Sebelum terciptanya internet, strategi 

pemasaran dilakukan secara manual dan terbatas. Pemasaran dengan model 

konvensional seperti itu, saat ini disebut dengan pemasaran offline, namun 

ketika internet sudah lazim digunakan dan dimantfaatkan, pola strategi 

pemasaran menjadi masif dan besar. Model pemasaran tersebut saat ini 

disebut dengan pemasaran online. Saat ini ada dua strategi pemasaran yang 

banyak digunakan perusahaan yaitu pemasaran offline dan pemasaran online. 

Beberapa perusahaan menggunakan salah satunya dalam rangka memasarkan 

produknya, sebagian lagi menggunakan keduanya. Dalam melihat strategi 

pemasaran online maupun offline yang paling efektif maka dapat dilihat dari 

komitmen, sikap , kepuasan konsumen dan loyalitas kosumen. 

Komitmen merupakan faktor kunci dalam membangun dan 

mempertahankan hubungan dengan pihak lain Cater dan Zabkar (2008). 

Komitmen melambangkan jaminan implisit maupun eksplisit dari penyedia 

layanan, mengacu terhadap kesediaan untuk mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan pertukaran yang positif. Menurut Moorman, 

Zathmal dan Despande (1992) komitmen adalah hubunganantara sikap 

terhadap bukti fisik, proses dan karyawan dengan kualitas keterhubungan, 

serta perananya dalam menimbulkan niat ulang membeli dan loyalitas. 

Komitmen di yakini sebagai unsur utama yang dapat mempengaruhi keinginan 

untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Komitmen 
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konsumen terhadap suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap minat 

perilaku mereka pada masa yang akan datang. 

Sikap menurut Fishbein & Ajzen (1997) menyatakan bahwa tindakan 

konsumen adalah fungsi dari kepercayaan, dan dari kepercayaan itu dapat di 

prediksi sikap nyatanya. Menurut Kotler (2007) sikap adalah evaluasi, 

perasaan emosional, dan bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa 

obyek atau gagasan. Pengertian sikap menurut Gerungan  (1983)  itu dapat 

kita terjemahkan dengan sikap yang obyektif. Sejalan dengan pendapat di atas, 

sikap adalah suatu kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu hal-hal 

tertentu, dengan perkataan lain, sikap merupakan kecenderungan yang relatif 

stabil yang dimiliki individu dengan mereaksi dirinya sendiri, orang lain atau 

situasi tertentu. Sikap yaitu emosi dan perasaan seperti pernyataan sangat 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, sangat menarik atau tidak menarik. 

Sikap merupakan evaluasi keseluruhan tentang film yang di tonton konsumen 

dan merefleksikan respon konsumen terhadap film yang di tonton tersebut. 

Sikap (afeksi) yaitu emosi dan perasaan seperti pernyataan sangat 

menyenangkan/sangat tidak menyenangkan. 

Kepuasan Konsumen merupakan hal penting yang perlu dilakukan 

sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan menciptakan penjualan melalui 

kepuasan konsumen. Mempertahankan konsumen yang sudah ada lebih mudah 

dari pada menciptakan konsumen baru, karenanya kepuasan konsumen 

merupakan kunci yang harus diciptakan. Kotler (2008) mendefinisikan 

kepuasan konsumen adalah tingkatan perasaan seorang sebagai hasil dari 



4 

 

 
 

perbandingan antara kenyatan dan harapan yang diterima dari sebuah produk 

atau jasa dan merupakan suatu persepsi pelanggan terhadap satu jenis atau 

pengalaman jasa. Zeithnal dan Bitner (2005) kepuasan konsumen merupakan 

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

product or service has met their needs and expactation” konsumen yang 

merasa puas pada produk atau jasa yang di tawarkan, hal ini akan membangun 

kesetiaan konsumen. 

Produk high Involvement adalah produk – produk yang mempunyai 

resiko tinggi untuk costumer membeli dan memerlukan mereka berfikir 

panjang sebelum membeli. Menurut Reicheld (1996) loyalitas pelanggan 

berdampak positif bagi probabilitas perusahaan melalui beberapa sumber, 

seperti volume pembelian yang lebih banyak, biaya mempertahankan 

pelanggan lebih murah di banding merebut pelanggan baru, pelanggan yang 

tidak sensitif terhadap kompetisi harga dan “iming - iming” diskon dari 

pelanggan, pembelian produk lain dari produsen yang sama. 

Loyalitas merk konsumen identik dengan komitmen konsumen 

terhadap merk (Assael 199). Secara terpisah Moorman, Zaltman dan 

Desphande (1992) berpendapat bahwa loyalitas merk atau komitmen 

konsumen merupakan hasil dari kepercayaan konsumen atau juga kepuasan 

konsumen terhadap merk. Ada empat hal yang menunjukkan kecenderungan 

pelanggan yang loyal terhadap merk, yaitu  pelanggan  yang  loyal terhadap 

merk cenderung lebih percaya diri  terhadap pilihannya, pelanggan yang loyal 

terhadap merk memungkinkan merasakan tingkat resiko yang lebih rendah 
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dalam pembeliannya, pelanggan yang loyal terhadap merk juga lebih loyal 

terhadap toko dan kelompok pelanggan yang minoritas cenderung untuk lebih 

loyal terhadap merk  Arlan (2006). Kepuasan yang didorong oleh kepercayaan 

pada suatu merk akan lebih menjelaskan loyalitas sesungguhnya. Kepercayaan 

pada suatu merk (brand trust) menggambarkan suatu komponen yang penting 

dari penempatan internal atau sikap yang di asosiasikan dengan loyalitas merk 

Lau dan Lee (1999).  Oleh karena itu, pemahaman tentang loyalitas pelanggan 

pada merk kurang sempurna apabila tidak dapat di capai tanpa penjelasan 

mengenai brand trust. 

Menurut Mowen & Minor (2002) kesetiaan merk (brand loyalty) di 

pandang sebagai sejauh mana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif 

terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu dan berniat 

untuk terus membelinya di masa depan. Hal ini terjadi karena konsumen 

merasa bahwa merek menawarkan fitur produk yang tepat, gambar atau 

tingkat kualitas di harga yang tepat. Loyalitas merek berkembang ketika 

merek sesuai dengan personalitas atau image diri konsumen atau ketika merek 

menawarkan kepuasan dan keuntungan unik yang dicari konsumen.  

Menurut para ahli yang telah melakukan penelitian tentang loyalitas 

toko, hasil studi tentang loyalitas toko yang menekankan pada sikap di 

pandang lebih penting karena sikap akan mendorong perilaku tertentu Lau dan 

Le (1998). Hasil studi Zeithaml dan Bitner (1993) menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sebagai dasar untuk meningkatkan 

loyalitas pelanggan terhadap merek. Karena belum banyak penelitian yang 
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meguji perbedaan antara loyalitas merk pada pemasaran online dan offline, 

maka penelitian ini akan mencoba untuk membandingkan hubungan 

keduanya. Penelitian ini akan membahas tentang perbandingan pada loyalitas 

merk pemasaran online maupun offline yang selama ini belum banyak di 

lakukan untuk sebuah penelitian atau kajian. 

Penelitian tentang online marketing sudah mulai banyak di lakukan di 

Indonesia. Beberapa penelitian terkait dengan  online atau offline sudah 

banyak di lakukan di Indonesia, tetapi pengujian atau penelitian yang 

mengkaji antara online marketing dan offline marketing belum banyak di 

lakukan. Penelitian yang selama ini banyak di lakukan adalah hanya khusus 

online marketing atau hanya khusus offline marketing. Dari beberapa faktor 

diatas yang telah dijelaskan, penulis ingin mengetahui bagaimana 

perbandingan antara loyalitas toko pada pemasaran offline maupun online. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PERBANDINGAN 

LOYALITAS TOKO ANTARA PEMASARAN ONLINE DAN OFFLINE 

PADA PRODUK HIGH INVOLVEMENT” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian yang telah di 

uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan komitmen antara pembeli online dan 

offline? 

2. Apakah terdapat perbedaan sikap antara pembeli online dan 

offline? 

3. Apakah terdapat perbedaan kepuasan antara pembeli online dan 

offline? 

4. Apakah terdapat perbedaan pembelian ulang antara pembeli online 

pembeli offline? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Menguji perbedaan tingkat kepuasan antara pembeli online dan 

offline. 

2. Menguji perbedaan komitmen antara pembeli online dan offline. 

3. Menguji perbedaan sikap antara pembeli online dan offline. 

4. Menguji perbedaan pembelian ulang antara pembeli online dan 

offline. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut ini : 

1. Manfaat akademis 

a. Menerapkan teori dan pengetahuan tambahan mengenai konsumen, 

komitmen, sikap positif dan pembelian ulang antara pembeli online 

dan offline. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

dengan topik sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen online 

marketing atau offline marketing agar dapat menerapkan usaha - usaha 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, komitmen pelanggan, sikap 

positif pelanggan dan pembelian ulang. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan di sini akan mencoba membagi 

dari beberapa Bab sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang: Pendahuluan terdiri 

dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori, bab ini terdiri dari: Tinjauan Pustaka,

 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. 
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Bab III : Metode Penelitian, bab ini terdiri dari: Jenis Penelitian, 

Data dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Variabel 

Penelitian dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri dari 

Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Analisis 

Data dan Penyajian Hasil Penelitian. 

Bab V  : Penutup, bab ini terdiri dari: Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 


