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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula gaya hidup masyarakat 

yang kian instan, dikarenakan oleh tingginya mobilitas yang dimiliki masyarakat 

dalam kegiatan sehari-harinya. Berkembangnya zaman di iringi dengan keinginan 

masyarakat untuk menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Hal tersebut di ikuti dengan adanya berbagai penyediaan layanan yang membantu 

masyarakat. Pada zaman teknologi seperti sekarang ini, banyak perusahaan 

menggunakan media internet sebagai strategi untuk memasarkan produk, sebagai 

sarana penjualan online dengan menciptakan situs web untuk berbelanja online. 

Berjualan online atau sering disebut dengan e-commerce adalah penjualan yang 

dilakukan melalui media elektronik. 

Gambar 1.1 Pemanfaatan Internet Bidang Ekonomi 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2017 

Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang 

mana pada tahun 2017 melakukan survey tentang penetrasi dan perilaku pengguma 

internet. Salah satu hasil surveinya yaitu pemanfaatan internet bidang ekonomi. 

Sebanyak 45.14% menggunakan internet untuk melakukan pencarian harga, 

41.04% digunakan untuk membantu pekerjaan, 37.82% mencari informasi 

membeli, 32.18% melakukan pembelian online,  26.19% orang menggunakan 

internet untuk mencari pekerjaan, 17.04% menggunakan untuk transaksi 

perbankan, dan yang terakhir sebanyak 16.873% menggunakan internet untuk 

melakukan penjualan online. 
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Menurut Surawiguna (2010) mendeskripsikan e-commerce sebagai salah 

satu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang berfokus pada transaksi 

bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran 

barang atau jasa baik. E-commerce memberikan peluang bisnis yang besar, seperti 

penjualan produk dan penyediaan layanan online, dan juga pertumbuhan 

pendapatan (Rohm & Swaminathan, 2004). Oleh karenanya, banyak perusahaan 

saat ini berlomba-lomba menyediakan layanan online baik sebagai pengganti atau 

sebagai tambahan untuk layanan offline nya yang tradisional (Pujari, 2004). 

Walaupun dengan e-commerce terjadi peningkatan pelanggan untuk berbelanja 

online, e-commerce terbukti lebih rumit dibandingan dengan cara tradisional dalam 

berbisnis (Santouridis, 2012).  

Dengan banyaknya e-commerce di Indonesia tentunya membuat tiap 

perusahaan saling berlomba memberikan penawaran menarik dan menguntungkan 

untuk pelanggan agar melakukan transaksi pembelian di situs online mereka. 

Semakin menarik, mudah dan menguntungkan sistem penjualan bagi pelanggan, 

makan keuntungan perusahaan makin besar. Kunci utama sebuah e-commerce 

untuk memenangkan persaingan adalah dengan memberikan kepuasan kepada 

pelanggan melalui kualitas pelayanan yang baik, kualitas produk yang baik, serta 

promosi yang tinggi. Dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan, diharapkan 

pelanggan akan melakukan pembelian secara berulang-ulang sehingga terbentuklah 

loyalitas pelanggan.  

Griffin (2010) menjelaskan pelanggan yang loyal juga membeli produk-

produk lain, bukan satu produk saja yang ditawarkan oleh produsen, dan 

merekomendasikan teman-temannya untuk membeli produk yang sama ke tempat 

yang sama dan pelanggan yang loyal juga tidak mudah beralih ke produk. Hal 

tersebut tentunya menyebabkan loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam 

sebuah perusahaan, mempertahankan loyalitas pelanggan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah 

perusahaan untuk menarik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Menurut 

Samuel & Foedjiawati (2005), loyalitas pelanggan merupakan manifestasi dan 

kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen 

dari perusahaan tersebut. 

Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

kepuasan pelanggan yang tinggi, salah satunya adalah loyalitas pelanggan (Fornel, 

1992 ; Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen disebutkan oleh Lupiyoadi (2006), antara lain: (1) kualitas 

produk dan jasa; (2) kualitas pelayanan; (3) emosional; (4) harga; (5) biaya. 

Tjiptono (2004) mengemukakan, kualitas memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Meningkatkan kualitas layanan e-commerce dianggap sebagai salah satu faktor 
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kunci menuju kesuksesan atau kegagalan (Yang, 2001) dalam rantai pasokan e-

retailing. 

Dari sekian banyaknya pilihan online shopping yang ada di Indonesia, 

banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan pelanggan untuk sampai pada 

keputusan memilih online shopping tertentu. Pihak online shopping harus berusaha 

untuk memenuhi semua kriteria yang menjadi bahan pertimbangan pelanggan, baik 

itu kualitas pelayanannya maupun promosi yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pada pelanggannya. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan terjadi kesenjangan 

antara keinginan (harapan) pelanggan terhadap kualitas pelayanan serta promosi 

yang ada di online shopping tersebut. 

Beberapa tahun belakangan ini e-commerce tumbuh subur di indonesia, 

sebut saja Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Olx, dan juga Zalora Indonesia. 

Situs Top Brand Award tiap tahunnya merilis list online shopping ternama, sebagai 

mana terdapat di tabel berikut : 

Tabel 1.1 Top Brand, Kategori Online Tahun 2016-2018 

2018 2017 2016 

Merek TBI Merek TBI Merek TBI 

Lazada.co.id 47.50% Lazada.co.id 44.10% Lazada.co.id 41.90% 

Tokopedia.com 10.80% Olx.co.id 20.10% Olx.co.id 24.70% 

Bukalapak.com 7.90% Tokopedia.com 12.60% Tokopedia.com 7.20% 

Blibli.com 6.80% Bukalapak.com 6.80% Bukalapak.com 6.60% 

Olx.co.id 6.60% Blibli.com 5.10% Zalora.co.id 5.90% 

- - Zalora.co.id 2.50% - - 

Sumber : Top Brand Awards, 2019 

Berdasarkan tabel 1.1 , dapat di lihat Lazada memimpin selama 3 tahun 

berturut-turut, Tokopedia naik di tahun 2018 menyalip Olx yang bertahan di posisi 

kedua selama dua tahun sebelumnya. Dapat diperhatikan pada tahun 2016, nama 

Zalora Indonesia masuk kedalam list menduduki posisi akhir dengan persentasi 

5.9%. Walaupun persentase nya menurun di tahun 2017 menjadi 2.5%, namanya 

masih tercantum, akan tetapi pada 2018, nama Zalora Indonesia hilang dari daftar 

tersebut. 

Zalora Indonesia didirikan oleh Catherine Sutjahyo pada tahun 2012. Di 

Indonesia Zalora berada di bawah naungan dan dikelola oleh PT Fashion Eservices 

Indonesia,  yang beralamat di Menara Bidakara, Jl. GatotSubroto No.71-73, 

RT.1/RW.1, Menteng Dalam, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12870. Zalora Indonesia sendiri merupakan bagian dari Zalora Grup 

di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura, Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora 

Taiwan, Zalora Thailand dan Zalora Filipina. 

Koleksi yang dimiliki Zalora Indonesia lebih dari 500 baik merek lokal, 

internasional, maupun designer. Zalora Indonesia juga memberikan berbagai 

macam kemudahan bagi pembeli, beberapa di antaranya seperti 30 hari gratis 

pengembalian barang jika barang yang di terima tidak sesuai dengan yang di pesan 
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maupun barang yang diterima terdapat cacat, gratis biaya kirim, dan pengiriman 

yang ditawarkan cukup cepat yaitu 1 – 3 hari. Proses pembayaran Zalora Indonesia 

pun cukup beragam dan mudah, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit, 

transfer antar rekening, dan juga pembayaran COD (Cash On Delivery) di 32 kota 

besar. 

Zalora Indonesia selalu memberikan penawaran up-to-date untuk tiap 

produknya, mengikuti perkembangan trend fashion terbaru di masyarakat. Website 

Zalora Indonesia menampilkan berbagai model sepatu, pakaian, busana muslim, 

tas, aksesoris, batik dan sport hingga produk kecantikan. Zalora Indonesia 

memberikan kemudahan kepada konsumen maupun calon pelanggan dengan menu 

navigasi sederhana dan struktur yang mudah. Website Zalora Indonesia juga 

dilengkapi dengan fitur live chat untuk memudahkan komunikasi antara penjual dan 

juga fitur berbagi (social sharing) yang memudahkan pembeli memudahkan dalam 

mencari produk yang diinginkan. Kini Zalora Indonesia juga terdapat dalam bentuk 

aplikasi pada smartphone dapat diunduh dengan gratis di App Store dan Google 

Play Store. 

Berdasarkan penelitian oleh Putri & Santoso (2018), ditemukan terdapat 

pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, Kepuasan 

Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Banyak 

manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya kepuasan pelanggan 

yang tinggi, salah satunya adalah loyalitas pelanggan (Fornel 1992 ; Lupiyoadi & 

Hamdani, 2006). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

disebutkan oleh Lupiyoadi (2006), antara lain: (1) Kualitas Produk dan Jasa; (2) 

Kualitas Pelayanan; (3) Emosional; (4) Harga; (5) Biaya. 

Iwan (2008) menyatakan bauran promosi yang dilakukan perusahaan akan 

menciptakan suatu penilaian tersendiri pada pikiran pelanggan sehingga penilaian 

pelanggan terhadap promosi produk secara langsung maupun tidak langsung akan 

menciptakan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk. 

Di salah satu akun media sosial resmi Zalora Indonesia, yaitu di twitter, 

dengan username @ZaloraID, masih dapat ditemui berbagai keluhan, baik tentang 

pelayanan yang diberikan oleh Zalora Indonesia mengecewakan, maupun promosi 

yang di berikan oleh Zalora Indonesia tidak dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Hal tersebut tentunya mempengaruhi ekspektasi pelanggan akan Zalora 

Indonesia. Berikut ini contoh keluhan yang diterima pada twitter Zalora Indonesia: 
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Gambar 1.2 Keluhan Pelanggan pada Twitter Zlaora Indonesia 

Sumber : twitter.com/ZaloraID , 2018 

 Seperti yang dilihat pada gambar 1.2 , terdapat keluhan mengenai buruk nya 

pelayanan yang diterima oleh akun @aritonang_joe, akun tersebut mengeluhkan 

tentang bagaimana proses pengiriman yang lama, pengiriman pesanan pun lebih 

dari satu minggu, setelah berkali-kali menghubungi customer service pun hasil yang 

di dapat mengecewakan.  

Komplain tersebut tentunya dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang 

mana dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang di berikan oleh Zalora Indonesia 

sebagaimana dengan hasil penelitian dalam jurnal Elrado, Kumadji, & Yulianto 

(2014), yaitu kualitas pelayanan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan. Kurniasih (2012) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa Kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan. 

 

 
Gambar 1.3 Keluhan Pelanggan pada Twitter Zlaora Indonesia 

Sumber : twitter.com/ZaloraID , 2019 
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 Pada gambar 1.3 , terdapat keluhan lain mengenai promosi yang tidak dapat 

digunakan sebagimana yang di promosikan, akun @hedyaagung menuliskan 

perihal promo potongan harga sebesar 30%, 26%, dan juga 22%, namun tidak dapat 

digunakanan. 

Komplain tersebut tentunya dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang 

mana dipengaruhi oleh promosi yang di berikan oleh Zalora Indonesia sebagaimana 

Dalam penelitian Rokhim, Rachma, & Selamet (2018), terdapat hubungan antara 

promosi terhadap kepuasan pelanggan. Begitupun pada penelitian yang di 

kemukakan oleh Wibawa, Farida, & Listyorini (2014) , dari hasil penelitian mereka, 

juga ditemukan hubungan antara promosi terhadap kepuasan pelanggan.  

Cukup banyak keluhan oleh pelanggan yang masuk di akun sosial media 

twitter resmi Zalora Indonesia setelah bertransaksi. Mulai dari informasi perihal 

produk yang rusak, produk yang diterima tidak sesuai dengan produk yang dipesan, 

refund produk dan dana yang lama, terdapat pesanan yang tidak dapat dilacak 

keberadaannya, serta pelayanan Customer Service yang kurang, pembatalan 

transaksi secara sepihak oleh sistem, hingga berbagaimacam promosi yang tidak 

dapat di gunakan. Hal tersebut tentunya dapat berimbas pada kepuasan pelanggan 

yang mana juga berimbas pada loyalitas pelanggan Zalora Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh promosi dan kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan. Penelitian ini berjudul, “Analisis Pengaruh Promosi dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan 

Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada pelanggan Zalora Indonesia di 

Jakarta Barat)”. 

 

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasi beberapa 

masalah yang ada, yaitu: 

1. Dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan e-commerce di Indonesia, sehingga 

terjadi persaingan yang sangat ketat antar perusahaan e-commerce, akibatnya 

perusahaan harus menciptakan berbagai strategi guna menarik pelanggan royal; 

2. Pengiriman yang lama dan juga customer service Zalora Indonesia yang 

dianggap tidak membantu, sehingga  pelanggan merasa kecewa dengan kualitas 

pelayanan Zalora Indonesia, akibatnya pelanggan tidak merasa puas dan tidak 

melakukan pembelian ulang yang menyebabkan pada turunnya loyalitas 

pelanggan terhadap Zalora Indonesia; 

3. Promosi yang ada tidak dapat di gunakan sebagaimana mestinya, sehingga 

pelanggan merasa kecewa dengan promosi Zalora Indonesia, akibatnya 

pelanggan tidak merasa puas dan tidak melakukan pembelian ulang yang 

menyebabkan pada turunnya loyalitas pelanggan terhadap Zalora Indonesia; 
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1.2.2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada masalah mengenai pengaruh 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan Zalora Indonesia. 

Pembatasan masalah pada penelitian ini didasari oleh pertimbangan bahwa 

promosi dan juga kualitas pelayanan pelanggan dari Zalora Indonesia merupakan 

unsur yang diperhatikan pelanggan sebagai pembanding dengan e-commerce lain. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Promosi berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Zalora Indonesia 

di Jakarta Barat? 

2. Apakah Promosi berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan Zalora Indonesia 

di Jakarta Barat? 

3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan Zalora 

Indonesia di Jakarta Barat? 

4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Zalora 

Indonesia di Jakarta Barat? 

5. Apakah Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Zalora 

Indonesia di Jakarta Barat? 

6. Apakah Promosi berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan 

Pelanggan Zalora Indonesia di Jakarta Barat? 

7. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Kepuasan Pelanggan Zalora Indonesia di Jakarta Barat? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam laporan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Promosi terhadap Loyalitas Pelanggan Zalora 

Indonesia di Jakarta Barat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan Zalora 

Indonesia di Jakarta Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Zalora Indonesia di Jakarta Barat. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Zalora Indonesia di Jakarta Barat. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Zalora Indonesia di Jakarta Barat. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Promosi terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Kepuasan Pelanggan Zalora Indonesia di Jakarta Barat. 
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7. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

melalui Kepuasan Pelanggan Zalora Indonesia di Jakarta Barat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu bahan informasi atau bahan kajian dalam menambah 

pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai pengaruh 

promosi, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

dalam suatu perusahaan. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan gambaran yang bagi pihak Zalora Indonesia mengenai 

faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi loyalitas pelanggan beserta 

hubungan antar variable-variabel dalam penelitian ini sehingga Zalora Indonesia 

dapat mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan yang tepat dalam rangka 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi dilapangan, serta 

untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dalam bidang 

manajemen pemasaran. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai salah satu bahan informasi yang berguna serta dapat memberikan 

gambaran bagi penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen pemasaran. 


