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ABSTRAKSI 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh promosi, 

harga, kepuasan pelanggan dan citra merk terhadap keputusan pembelian ulang 

pada lapak belanja online (studi kasus mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan mengambil 100 responden sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi 

lapangan berupa kuesioner secara personal. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini memiliki beberapa temuan, pertama yaitu promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian ulang, yang kedua yaitu harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian ulang, yang ketiga yaitu kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang, dan yang 

keempat yaitu citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang.  

 

Kata kunci: Citra Merek, Harga, Kepuasan Pelanggan, Keputusan Pembelian  

Ulang, dan Promosi. 

 

ABSTRACT 
The aim of this research to analyze influence of analyze the influence of 

promotion, price, customer satisfaction and brand image on the repurchase 

decision of online shopping (student case study at Faculty of Economics and 

Business of Muhammadiyah University of Surakarta). The population of this 

research is all students of the Faculty of Economics and Business of 

Muhammadiyah University of Surakarta. The technique sampling in this research 

is purposive sampling by take 100 respondences based on criteria. Data 

collection method using field study in form of personal questionnaire. Analysis 

tools in this research uses multiple linear regression. Based on the result are 

found some finding, the first is the first is the promotion significant effect on 

purchasing decision, the second is the price has a significant effect on the 

repurchase decision, the third is the customer satisfaction has significant effect on 

the repurchase decision, and the fourth is the brand image has an effect 

significant to repurchase decision. 

 

Keywords: Brand Image, Price, Customer Satisfaction, Repurchase Decision, and 

Promotion. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemasaran menurut Mursid (2006:26) adalah suatu proses perpindahan barang 

atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Atau dapat dikatakan pula 

bahwa pemasaran adalah semua kegiatan usaha antara barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen. Hal ini mengakibatkan mereka membeli barang, jika 

mereka membeli berarti secara tidak langsung proses pemasaraan dari produk 

kita berjalan dengan baik. Pemasaran yang kuat kepada pembeli membuat 

pengambilan keputusan dari pembeli. Secara tidak langsung seperti kita 

mempromosikan merk dagang kita kepada pasar. Jika ini berjalan secara 

berkelanjutan akan berimbas baik bagi pelaku usaha ataupun perusahaan. 

Promosi yang terarah akan mempengarui pasar terhadap semua produk dari apa 

yang dijual nantinya. Tugas lain dari pemasar adalah memperkenalkan produk 

kepada pasar, supaya konsumen bisa mengerti dan paham sepenuhnya terhadap 

barang yang dijual.  

Jika barang terjual dipasaran sudah banyak dan mendapatkan pelanggan 

tetap akan menimbulkan kepuasan tersendiri dari pemasar dan konsumen. 

Apalagi kalo pelaku bisnis atau perusahaan bisa menjaga kepuasan pelanggan 

secara konsisten akan membuat kepuasaan pelanggan terhadap suatu citra merk 

kita di percaya oleh pembeli. Secara tak sadar menyebabkan citra dari merk 

dagang kita terangkat. Akhirnya menyebabkan keputusan pembelian ulang pun 

terjadi. Semuanya seperti yang dikemukakan oleh Tjiptono (2007:110) yang 

menyatakan bahwa kesetiaan dalam pembelian ulang merupakan komitmen 

pelanggan terhadap toko, Merk ataupun pemasok yang didasarkan atas sikap 

positif yang tercermin dalam bentuk pembelian berulang secara konsisten. 

Zaman mulai berganti, diiringi bermunculannya toko yang mulai merubah 

usahanya ke dalam bentuk toko online yang di dukung dengan teknologi maju 

seperti sekarang ini. Mudah, sangat cepat dan nyaman bagi para penjual dan 

pembeli yang diatur dengan aplikasi. Membawa pembeli ke dalam zona 

nyaman, mereka cukup hanya duduk manis sambil menunggu barangnya 

datang sampai kerumah. Menurut C. Widyo Hermawan (2009:1-2) adanya 

penggunaan internet melalui media sosial, telah menghadirkan sebuah website 
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forum yang dapat membentuk suatu komunitas online. Disini suatu kedekatan 

bisa muncul dengan seringnya mereka bertemu dan transaksi satu sama lain. 

Dengan intensitas yang sering maka akan timbul kedekatan satu sama lainnya 

bisa terjalin, seperti contohnya yang sebelumnya belum mengenal bisa kenal 

walaupun belum pernah bertemu sebelumnya. Dengan andanya internet ini 

maka semua bisa memudahkan satu sama lainnya. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis pengaruh pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

ulang di lapak belanja online (studi kasus mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

b. Menganalisis pengaruh pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

ulang di lapak belanja online (studi kasus mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

c. Menganalisis pengaruh pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian ulang di lapak belanja online (studi kasus mahasiswa di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

d. Menganalisis pengaruh pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian ulang di lapak belanja online (studi kasus mahasiswa di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

Pembelian ulang menurut Sunarto (2003:244), adalah konsumen hanya 

membeli produk atau jasa secara berulang tanpa mempunyai perasaan khusus 

terhadap apa yang dibelinya. Sedangkan menurut Tjiptono (2007:110), 

menyatakan kesetiaan dalam pembelian ulang merupakan komitmen pelanggan 

terhadap toko, Merk ataupun pemasok yang didasarkan atas sikap positif yang 

tercermin dalam bentuk pembelian berulang secara konsisten. Dorongan yang 

di berikan seseorang belum tentu mau berbuat apalagi ia tidak berminat. Tetapi 

sebaliknya seseorang yang mempunyai minat yang kuat ditambah dorongan 

dorongan cenderung akan melakukannya dengan senang hati. Seseorang akan 

selalu konsisten pada satu tujuan walaupun akhirnya di berikan dorongan 

dorongan oleh orang lain untuk berpindah pada suatu tujuan yang berbeda. 

Mereka merasa bahwa ini adalah wujud komitmennya terhadap suatu toko dan 



4 

 

Merk. Dengan tujuan dan komitmenya, seseorang tidak akan berpindah dengan 

dorongan dorongan orang lain. Justru dengan banyaknya dorongan dorongan 

orang lain membuat seseorang sangat konsisten dan tetap bertahan. Hal ini 

mengakibatkan keputusan pembelian ulang terhadap seseorang. 

Angipora (2007:28) menyatakan promosi adalah kegiatan yang dilakukan 

perusahaan dengan tujuan utama untuk menginformasikan, membujuk, 

mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen agar membeli produk yang 

dihasilkan. Sedangkan Kotler dan Keller (2009:510), menyatakan bahwa 

promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu 

produk atau brand yang dijual. Dalam hal ini seorang pemasar sanggat 

berpengaruh terhadap semua tolak ukur keberhasilan usaha atau perusahaan, 

karena seorang pemasar secara tidak langsung sebagai gerbang pembuka antar 

penjual dan pembeli bertemu. Tanpa adanya promosi juga pembeli tidak akan 

bisa tau produk kita sendiri.  

Kotler & Keller (2012 : 131) mendefinisikan minat beli adalah sebuah 

perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli 

atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan dalam memilih, menggunakan 

dan mengkonsumsi atau bahkan dalam menginginkan suatu produk.  Menurut 

Keller (2012 : 113), minat beli konsumen adalah seberapa besar kemungkinan 

konsumen untuk membeli suatu merk atau berpindah dari satu merk ke merk 

lainnya. Penetapan harga dirasa sangat penting karena harga juga berpengaruh 

terhadap tingkat beli pada konsumen. Biasanya mereka akan menimbang 

nimbang harga dulu baru membelinya. Harga juga bisa membuat sudut padang 

konsumen mengakibatkan berubah terhadap produk. Harga yang rendah belum 

tentu laku dipasaran, justru akan membuat konsumen bertanya tanya akan 

produk produk itu sendiri. Mereka berfikir mungkin dengan adanya harga yang 

lebih murah ketimbang harga yang ada dipasaran maka kualitas yang 

didapatkan akan menurun. Hal ini akan membuat pembeli merasa kecewa akan 

produk yang dibelinya. 
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Kotler dan Keller (2009:138-139) mendefinisikan kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap ekspetasi 

mereka. Dalam hal ini memang sulit untuk mengukur tingkat kepuasaan 

pelanggan, tetapi seorang penjual harus berusaha mengukur tingkat kepuasaan 

pembeli. Karena seorang pembeli akan lebih loyal jika mereka di perhatikan 

oleh penjual. Dan hal ini akan mengakibatkan tingkat loyalitas terhadap suatu 

merk. Jika mereka di perhatikan maka mereka tidak akan pindah ke lain merk 

dan bertahan selamanya di merk yang dahulu. 

Kotler dan Amstrong (2007:349) menyatakan merk adalah suatu nama, 

kata, tanda, simbol desain atau kombinasi dari semuanya yang 

mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Merk yang 

kuat dapat menarik konsumen untuk menggunakannya sebagai faktor penentu 

dalam pemilihan keputusan pembelian, sedangkan syarat yang kuat adalah citra 

merk (brand image). Citra merk merupakan interprestasi akumulasi berbagai 

informasi yang diterima konsumen. Yang menginterpretasikan adalah 

konsumen dan yang diinterpretasikan adalah informasi. Jika kita membuat 

percaya pembeli maka secara tidak langsung kita menjaga citra dari merk 

dagang sendiri. Pembeli akan lebih percaya untuk melihat mutu dari kualitas 

produk kita terlebih dulu baru membeli produk kita, dan hal ini bisa di dapat 

dari citra merk kita terhadap semua pembeli pembeli yang sudah pernah 

membeli barang barang kita. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

terdiri dari promosi, harga, kepuasan pelanggan, dan citra merek sebagai 

independent variable serta keputusan pembelian ulang sebagai dependent 

variable. Sampel yang ambil atau digunakan berjumlah 100 responden. Data 

yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer yang bersumber dari 

kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Linear 

Berganda. 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Coefficient Beta Beta thitung sig. 

(Constant)  -1,541  -0,500 0,618 

Promosi (X1) 0,294 0,284 3,612 0,000 

Harga (X2) 0,247 0,176 2,237 0,028 

Kepuasan Pelanggan (X3) 0,281 0,279 3,428 0,001 

Citra Merek (X4) 0,501 0,325 4,083 0,000 

Adjusted R
2
 = 0,445     

Fhitung = 20,868 (sig. 0,000)     

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t diperoleh bahwa promosi, 

harga, kepuasan pelanggan, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian ulang. Hasil uji ketepatan model menunjukkan bahwa 

nilai Fsig. 0,000<0,05, artinya menunjukkan bahwa promosi, harga, kepuasan 
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pelanggan, dan citra merek merupakan model yang tepat dan dapat diterima 

untuk menjelaskan variasi dari variabel keputusan pembelian ulang. Variabel 

promosi, harga, kepuasan pelanggan, dan citra merek dapat menjelaskan variasi 

dari variabel keputusan pembelian ulang sebesar 44,5%. 

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Shrestha (2015:90-105), Bakirtas (2013:1-19), dan Ahmad et al. (2015:1-10) 

menunjukkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen.  Promosi merupakan suatu alat yang digunakan dalam menjalankan 

program pemasaran. Promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan 

kebaikan, manfaat tambahan, harga yang murah dan sebagainya kepada 

konsumen dan calon konsumen (Swasta dan Irawan, 2002:394 ). Selain itu, 

promosi juga berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan kesukaan konsumen 

dalam memilih produk suatu perusahaan, serta untuk memotivasi konsumen 

untuk mengambil tindakan positif yaitu melakukan keputusan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan (Kotler, 2009). Apabila lapak belanja online 

yang ditampilkan melalui media sosial terlihat menarik di mata konsumen 

bersama dengan produk-produk yang ditawarkan, lalu dalam menawarkan 

produknya para pelapak online menggunakan katalog agar memudahkan para 

konsumen dalam memilih serta disediakan pula beberapa fasilitas berbelanja 

yang memanjakan seperti pemberian voucher bila konsumen membeli dalam 

jumlah nominal tertentu, bagi pelanggan tetap akan memperoleh cashback 

setiap melakukan pembelian, serta setiap bulan para pelapak online 

memberikan diskon kepada konsumen atas produk yang ditawarkan. Cara-cara 

yang dilakukan tersebut pasti akan sangat menarik perhatian para konsumen 

agar segera mengambil keputusan untuk berbelanja di pelapak online daripada 

pelapak offline. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh 

Anuwichanont (2011:30-32), Mahmud et al. (2013:1-87), dan Budiastari 

(2016:20-37) yang menyatakan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen. Harga adalah jumlah uang yang di perlukan sebagai 

penukar berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian maka suatu 

harga haruslah di hubungkan dengan bermacam-macam barang atau pelayanan 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2015063753_Jirawat_Anuwichanont
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yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa (Laksana, 

2008:105). Hal ini menandakan bahwasannya harga bisa menggerakan sikap 

konsumen untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Sumarwan (2004: 70) bahwa konsumen seringkali 

memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan harganya terhadap produk 

tersebut. Variabel harga menunjukkan bagaimana lapak belanja online 

menetapkan harga jual yang terjangkau dan kualitas produknya sesuai dengan 

harapan yang diinginkan para konsumennya, serta harga yang ditetapkan oleh 

lapak belanja online lebih rendah dibandingkan dengan yang offline. Hal ini 

akan membuat konsumen tertarik dan melakukan keputusan untuk berbelanja 

di lapak online daripada lapak offline karena harga yang ditawarkan selain 

lebih murah namun kualitas yang diberikan pun juga bagus. Lalu penelitian 

yang dilakukan oleh Asadollahi et al. (2012:193-206), Islamy (2015:102), dan 

Soesanto (2013:56-75) yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Griffin 

(2010) mengemukakan bahwa keputusan konsumen adalah suatu proses 

pembentukan komitmen yang kuat untuk membeli barang atau jasa walaupun 

pengaruh dan dorongan pemasaran berpotensi untuk menyebabkan perubahan 

perilaku. Bila lapak belanja online memberikan segala informasi terkait 

produk-produk yang dimilikinya saat ini dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang prima ketika melakukan pemesanan ataupun pembayaran akan 

membuat konsumen merasa nyaman dan sangat dimanjakan oleh pelapak. Lalu 

saat lapak belanja online merasa terpuaskan dengan pelapak online yang telah 

dipilih akan membuat konsumen merasa percaya dan lebih suka 

membelanjakan uang yang dimilikinya ke lapak belanja online daripada lapak 

offline, apalagi bila terdapat kemudahan dalam retur produk saat terjadi 

kesalahan. Hal tersebut akan sangat memberikan kepuasan bagi pelanggan 

sehingga sangat memungkinkan konsumen akan melakukan pembelian ulang di 

lapak belanja online. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hou (2014:1-21), 

Cakmak (2015:177-186), dan Mudzakkir (2015:609-615) menunjukkan bahwa 

citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Citra merek 
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merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk 

dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Konsumen yang 

memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian. citra merek merupakan salah satu faktor yang 

cukup mempengaruhinya keputusan pembelian, dengan citra merek yang baik 

maka orang akan lebih percaya sehingga banyak orang memilih untuk 

melakukan keputusan pembelian (Hou, 2014). Citra merek menunjukkan 

seberapa terkenal atau seberapa mapan suatu lapak belanja online dengan citra 

yang baik dimata konsumen, lalu citra merek lapak belanja online juga 

menunjukkan seberapa signifikan perbedaan antar lapak dibenak konsumen 

sehingga membuat konsumen semakin mudah untuk mengenal dan mengingat 

lapak belanja online yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Bila citra mereknya baik dibenak konsumen maka 

akan membuat para konsumen mengambil keputusan untuk berbelanja secara 

online di lapak-lapak yang tersedia karena kemudahan mengoperasikan 

Website yang memberikan  kemudahan konsumen dalam mencari dan membeli 

produk. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa promosi, harga, kepuasan pelanggan, dan citra merek memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian ulang pada lapak 

belanja online. 

 

Penelitian dimasa mendatang sebaiknya menggunakan variabel yang 

lebih beragam selain dari promosi, harga, kepuasan pelanggan, dan citra merek 

agar hasil penelitian lebih signifikan dalam menjelaskan variasi dari variabel 

keputusan konsumen. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad, S.A. et al., 2015. Impact of Sales Promotion on consumer buying 

behavior in Pakistan. International Interdisciplinary Journal of Scholarly 

Research, 1(3), pp.1–10. 



10 

 

Angipora, M. P. 2007. Dasar-dasar Pemasaran. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Anuwichanont, Jirawat. 2011. The Impact of Price Perception on Customer 

Loyalty in The Airline Context. Thailand: Suan Dusit Rajabhat University. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Asadollahi, Amin, D., 2012. Investigating the Effect of Brand Satisfaction , Brand 

Trust and Brand Attachment on Purchase Behavior of Customers. , 4(17), 

pp.3182–3187. 

 

Bakirtas, H., 2013. Impact of sales promotion on purchase decision of consumers : 

An application in tourism sector. International Journal of Human Sciences, 

pp.1–19. 

 

Cakmak, I., 2015. The role of brand awareness on brand image, perceived quality 

and effect on risk in create brand trust. Global Journal on Humanites & 

Social Sciences, 4(4), pp.177–186. 

 

Chinomona, R., 2013. The Influence Of Brand Experience On Brand Satisfaction, 

Trust And Attachment In South Africa. , 12(10), pp.1303–1316. 

 

Ghozali, I., 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, 

Yogyakarta: BP Universitas Diponegoro. 

 

Hermawan, C. Widyo. 2009. Kupas Tuntas Teknologi WiMAX. Semarang: C.V 

Andi Offset dan Wahana Komputer. 

 

Hou, C., 2014. The Relationship Among Brand Awareness , Brand Image , 

Perceived Quality , Brand Trust , Brand Loyalty And Brand Equity Of 

Customer In China ’ S Antivirus Software Industry . Journal of Marketing, 

pp.1–21. 

 

Islamy, D.P., 2015. Pengaruh Online Shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap 

Perilaku Konsumtif Siswa-Siswi Smp Islam Cikal Harapan I Bumi Serpong 

Damai (Bsd) Kota Tangerang Selatan. , p.102. 

 

Kotler, P., 2007. Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Index. 

 

Kotler, P., 2009. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Erlangga. 

 

Laksono, M.S.A., 2015. Pengertian Minat Beli dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Menurut ahli. Blogger, p.1.. 

 

 



11 

 

Lesmana, I.G.N.A., 2012. Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter terhadap 

Pembentukan Brand Attachment (Studi : PT . XL AXIATA). , p.134. 

 

Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Mudzakkir, M.F. dan I.N.N., 2015. The Influence of Brand Awareness on Brand 

Trust Through Brand Image. pp.609–615. 

 

Noor, Juliansyah. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 

 

Shrestha, A., 2015. Effects of Sales Promotion on Purchasing Decision of 

Customer. Journal of Business and Management, pp.90–105. 

 

Soesanto, E.A.P., 2013. Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran Online Shop (Studi Deskriptif Kualitatif Aplikasi Instagram 

Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop). 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remana Rosdakarya. 

 

Sunarto. 2003. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: BPFE-UST. 

 

Swastha, Basu dan Irawan. 2002. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Penerbit 

Liberty. 

 

Tjiptono, Fandy. 2007. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi. 


