
 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan 

memunculkan konsep pemasaran baru. Para pemasar yang biasa memasarkan 

produknya melalui toko atau media konvensional kini mulai menggunakan 

internet sebagai media pemasaran. Mereka memasarkan produknya melalui 

onlineshop atau toko online. Online shop merupakan toko yang menjual produk 

ataupun jasa melalui internet. Online shoping adalah proses dimana seorang 

konsumen membeli produk atau jasa melalui internet. Kegiatan belanja online ini 

merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap 

muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke 

seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang 

terhubung dengan layanan akses internet (Kotler, 2008: 45).  

 

Alasan utama masyarakat beralih pada onlineshop adalah mereka dapat berbelanja 

tanpa terikat ruang dan waktu, artinya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, 

berbiaya rendah, cepat diketahui orang, dan bisa membuka banyak toko tanpa 

memikirkan biaya sewa. Masyarakat juga dapat membandingkan harga dan 

kualitas produk dari satu toko dengan toko yang lain tanpa harus berjalan 

memasuki toko-toko tersebut. Melalui onlineshop pembeli tidak harus bertatap 

muka dengan penjual. Hanya dengan mengakses situs toko online transaksi dapat 

berjalan (Kotler, 2008: 46). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Daring
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/Notebook
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Handphone
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Pemasaran melalui onlineshop, dapat menggunakan beberapa media online yang 

sering digunakan, seperti Facebook, Twitter, Website dan media lainnya. Beragam 

fitur yang dimiliki media online memudahkan pemasar dalam berpromosi. Fitur-

fitur tersebut memungkinkan pembeli dapat berinteraksi langsung dengan penjual. 

Pemasar dapat mengetahui keadaan pasar melalui informasi yang tersebar pada 

media online. Pemasar juga dapat memantau keberadaan kompetitor yang 

berpeluang merebut pasar. Segala upaya yang dapat digunakan memasarkan 

produk akan digunakan pebisnis online. Hasil  pemasaran online diarahkan pada 

kecepatan pengiriman dan peningkatan penjualan (Kotler, 2008: 46). 

 

Salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran adalah promosi. 

Promosi bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. 

Tanpa promosi konsumen tidak akan mengenal dan atau bahkan mempergunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Kegiatan promosi akan 

sukses jika menggunakan komunikasi pemasaran yang tepat (Tjiptono, 2008:221). 

 

Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi pemasaran menjadi 

sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang 

produk dan merek yang dijual (Kotler & Keller 2009: 89).  

 

Melalui komunikasi, masyarakat dapat mengetahui karakterisik produk dan 

ketersediaannya di pasar. Calon konsumen dapat memilih dan memilah 

keuntungan serta kekurangan produk yang akan dibeli. Dalam berkomunikasi, 
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pemasar dapat menggunakan elemen-elemen promosi yang biasa dikenal bauran 

komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran merupakan alat-alat dasar 

yang digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi dari sebuah organisasi. Kotler 

(2008:16) mengemukakan bahwa terdapat enam bentuk bauran komunikasi 

pemasaran, antara lain iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat (public relations), penjualan personal (personal selling), 

pemasaran langsung (direct marketing), dan pemasaran interaktif (online 

marketing). Masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga 

perlu diintegrasikan dengan baik agar tercapai komunikasi pemasaran yang 

efektif. 

 

Salah satu bentuk pemasaran interaktif (online marketing) adalah pemasaran yang 

dilakukan oleh situs belanja online olx.co.id.  Situs situs belanja online olx.co.id 

merupakan salah satu situs pemasaran online yang cukup banyak diminati oleh 

pelanggan saat ini. Kenaikan omset penjualan pada tiga bulan terakhir disebabkan 

banyaknya customer  yang  suka  akan  membeli  produk  situs belanja online 

olx.co.id  lewat  online.  Strategi pemasaran  online yang dilakukan oleh situs 

belanja online olx.co.id tersebut  mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai hubungan konsumen dengan perusahaan yang menawarkan produk 

melalui situs online yang pada akhirnya akan membangun suatu hubungan jangka 

panjang yang kuat diantaranya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah 

bagaimana menciptakan hubungan  jangka  panjang  dengan  pelanggan  atau  

dalam  istilah  pemasaran bagaimana  menciptakan  loyalitas  pelanggan 

( customer loyalty)  yang  dapat menaikkan omset penjualan.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah Usability, 



4 
 

interactivity dan aesthetics, dimana ketiga faktor tersebut merupakan cara yang 

digunakan oleh produsen untuk menarik minat pelanggan (Turban, 2009: 17). 

 

Situs belanja online olx.co.Id yang sebelumnya adalah Tokobagus.com 

merupakan situs online classified terbesar di Indonesia. situs belanja online 

olx.co.id menyediakan media yang mudah, cepat dan gratis bagi para penjual 

untuk memasang iklan dan sekaligus bagi pembeli untuk mencari beragam produk 

barang bekas dan barang baru untuk kebutuhan sehari-hari. Situs belanja online 

olx.co.id menjual berbagai macam produk, yang dibagi menjadi beberapa kategori 

yaitu mobil, motor, properti, keperluan pribadi, elektronik dan gadget, hobi dan 

olahraga, rumah tangga, perlengkapan bayi dan anak, kantor dan industri dan jasa 

dan lowongan kerja. Produk yang dijual di situs belanja online olx.co.id 

merupakan barang bekas dan ada barang baru walau barang second biasanya 

barang itu masih memiliki garansi atau baru beberapa kali dipakai oleh 

penjualnya. Produk yang dijual di situs belanja online olx.co.id memiliki harga 

yang lebih rendah daripada di toko-toko walau ada juga dijual dengan harga tinggi 

tetapi masih dapat nego harga. Produk ini dijual secara online dapat Cash on 

Delivery (COD) dan kirim barang, produk-produk ini dijual ke seluruh wilayah 

Indonesia. 

 

Sejak berdiri pada tahun 2008, situs belanja online olx.co.id telah meraih berbagai 

penghargaan, antara lain Gold Brand Champion 2013 of Most Widely Used Brand 

dari majalah MarkPlus Insight dan Marketeers, Situs e-commerce terbaik kategori 

online shopping Top Brand Award 2012” dari Frontier Consulting Group dan 

majalah Marketing, Situs e-commerce terbaik (The Great Performing Website) 

http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
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kategori communication, dalam Digital Marketing Award 2012 dari majalah 

Marketing, dan lembaga survei independent SurveyOne (diakses melalui 

http://uniqpost.com/115266/sejarah-tokobagus-dan-alasan-ganti-nama-menjadi-

olx/). 

  

Ada salah satu kekurangan yang terdapat pada pemasaran online yang dilakukan 

di situs belanja online olx.co.id dan menjadi keluhan berapa konsumennya, 

Karena situs belanja online olx.co.id bertindak hanya sebagai perantara, otomatis 

transaksi tidak dilakukan dengan pihak situs belanja online olx.co.id tapi dengan 

pemilik barang. Hal inilah yang membuat konsumen lebih berhati-hati 

bertransaksi dengan penjual, walaupun ada fasilitas verified account belum 

membuat kita tenang sebelum menrima barang yang konsumen beli (diakses 

melalui http://www.buditech.com//kelebihan-dan-kekurangan-olx.co.id.html).  

 

Pesaing dari situs belanja online olx.co.id ini sangat banyak yaitu Kaskus, 

Elevenia, Lazada, Berniaga, Tokopedia, Zalora, Bhinneka. Promosi yang 

dilakukan melalui iklan di televisi sampai pergantian nama tokobagus menjadi olx 

itu diiklankan di TV. Selain di TV promosi situs belanja online olx.co.id 

dilakukan dengan memasang iklan di koran dan pada web seperti di facebook.  

 

Bounce rate adalah suatu nilai dalam persentase yaitu jumlah pengunjung yang 

langsung meninggalkan blog atau website setelah membuka sebuah halaman. 

presentase bounce rate berbentuk persentase berkisar antara 0%-350% dan 

semakin kecil angkanya berarti semakin bagus dan dapat dicek di google analytics 

dan alexa.com, karena bounce rate ditampilkan dalam bentuk persentase maka 

bounce rate adalah jumlah pengunjung yang langsung meninggalkan halaman 

http://uniqpost.com/115266/sejarah-tokobagus-dan-alasan-ganti-nama-menjadi-olx/
http://uniqpost.com/115266/sejarah-tokobagus-dan-alasan-ganti-nama-menjadi-olx/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
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blog dibagi jumlah total pengunjung lalu dikalikan 100% 

(http://www.ariqadriansyah.com/2014/08/apa-itu-bounce-rate-dan-cara-

menguranginya.html, diunduh pada tanggal 11 Maret 2015). 

 

Berikut adalah data Bounce rate alexa pada beberapa situs penjualan online: 

Tabel 1.1. Bounce rate alexa pada beberapa situs penjualan online, bulan 

November 2014 

No Situs (web) Bounce rate (%) 

1 olx.co.id 332,00 

2 Indotrading.co.id 22,00 

3 zalora.com 10,00 

4 kaskus.co.id 6,00 

5 bukalapak.com 8,00 

6 tokopedia.com 5,00 

7 lazada.co.id 15,00 

8 indonetwork.co.id 9,00 

9 berniaga.com 5,00 

10 elevania.co.id 12,00 

Sumber: Diakses pada www.techinasia.com/ toko_online_populer_di_indonesia, 

pada tanggal 15 November 2014 pukul 08.15 WIB) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa bounce rate pada beberapa situs penjualan 

online pada bulan November 2014 menunjukkan bahwa olx.co.id merupakan situs 

yang mempunyai bounce rate tertinggi yaitu sebesar 322% yaitu pada situs 

olx.co.id, yang berarti bahwa semakin banyak jumlah pengunjung yang langsung 

meninggalkan blog atau website setelah membuka olx.co.id. Berdasarkan tabel 

tersebut kemudian dapat dibuat ke dalam diagram berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ariqadriansyah.com/2014/08/apa-itu-bounce-rate-dan-cara-menguranginya.html
http://www.ariqadriansyah.com/2014/08/apa-itu-bounce-rate-dan-cara-menguranginya.html
http://www.techinasia.com/
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Gambar 1.1. Bounce rate alexa pada beberapa situs penjualan online, bulan 

November 2014 

 
Tabel 1.2. Dailly page view per visitors pada beberapa situs penjualan online, 

bulan November 2014 
No Situs (web) Dailly page view per visitors (%) 

1 tokopedia.com 16,30 

2 berniaga.com 12,61 

3 kaskus.co.id 11,33 

4 Indotrading.co.id 9,00 

5 lazada.co.id 8,91 

6 zalora.com 8,81 

7 elevania.co.id 7,30 

8 bukalapak.com 7,07 

9 indonetwork.co.id 4,14 

10 olx.co.id 1,60 

 

Sumber: Diakses pada www.techinasia.com/ toko_online_populer_di_indonesia, 

pada tanggal 15 November 2014 pukul 08.15 WIB) 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa Dailly page view per visitors pada 

beberapa situs penjualan online pada bulan November 2014 diketahui bahwa 

tokopedia.com menempati posisi pertama dengan persentase sebesar 16,30%,  

sedangkan olx.co.id menempati urutan terahkir dengan persentase sebesar 1,60%.  

 

http://www.techinasia.com/
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Tabel 1.3. Daily time on site pada beberapa situs penjualan online, bulan 

November 2014 
No Situs (web) Daily time on site (%) 

1 olx.co.id 91,00 

2 Indotrading.co.id 29,00 

3 zalora.com 17,00 

4 kaskus.co.id 10,00 

5 bukalapak.com 8,00 

6 tokopedia.com 7,00 

7 lazada.co.id 3,00 

8 indonetwork.co.id 3,00 

9 berniaga.com 1,00 

10 elevania.co.id 1,00 

Sumber: Diakses pada www.techinasia.com/ toko_online_populer_di_indonesia, 

pada tanggal 15 November 2014 pukul 08.15 WIB) 

 

 

Berdasarkan tabel 1.3, diketahui bahwa situs belanja online olx.co.id memiliki 

jumlah kunjungan terbesar di antara toko online terpopuler yang ada di Indonesia, 

dengan bounce rate sebesar 332, Dailly page view per visitors (1,60%) dan daily 

time on site (91%).   

 

Untuk menyampaikan keluhan atau komplain pelanggan official site situs belanja 

online olx.co.id sendiri sudah menyediakan kontak form khusus untuk para 

pengguna baik itu penjual atau pembeli pengguna bisa mengakses melalui link 

http://situs belanja online olx.co.id, dengan memilih subjek pesan sesuai dengan 

keluhan atau permasalahan sesuai dengan yang pengguna ingin utarakan. 

Permasalahan yang muncul dalam online shop khususnya situs belanja online 

olx.co.id adalah banyaknya komplain yang disampaikan oleh pelanggan karena 

adanya penipuan melalui transaksi online, hal yang menjadi komplain adalah 

dimana pihak situs belanja online olx.co.id tidak bertanggungjawab atas segala 

permasalahan yang muncul akibat transaksi online melalui situs belanja online 

olx.co.id. kutipan-kutipan pendapat pengguna online shop mengenai olx.co.id 

dapat dijelaskan pada tabel berikut 

http://www.techinasia.com/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
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Tabel 1.4. Pendapat pengguna online shop mengenai olx.co.id 

 

No Kutipan Keterangan 

1 @satsatriabawim: "Iya,barusan login mau 

pasang iklan, masih bisa pake akun lama. 

Ganti nama ngga apa-apa 

dah yang penting kualitas tetep top 

Tanggapan positif mengenai 

perubahan nama 

tokobagus.com menjadi 

olx.co.id  

2 @tokobagus: Perubahan Tokobagus jadi 

OLX merupakan upaya memperkuat dalam 

menyediakan media menjual barang 

bekas dengan cepat, mudah dan gratis 

#OLXIndonesia 

Tanggapan positif mengenai 

perubahan nama 

tokobagus.com menjadi 

olx.co.id  

3 @nanangheedaiad: Sangat disayangkan, 

jangan anggap remeh sebuah nama. 

Siap aja pada kabur! 

Tanggapan negatif 

mengenai perubahan nama 

tokobagus.com menjadi 

olx.co.id  

4 @ItprogrammerID: Tokobagus 

sudah nempel di pikiran orang. Sekarang 

ganti jadi OLX rasanya agak 

aneh. Ngucapnya juga susah 

Tanggapan positif mengenai 

perubahan nama 

tokobagus.com menjadi 

olx.co.id  

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/05/21/090579231/tokobaguscom-

berubah-nama-jadi-olxcoid, 2015 

 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa situs belanja online olx.co.id. masih 

menjadi pilihan utama yang digunakan oleh konsumen dalam melakukan transaksi 

elektronik, baik yang menjual maupun yang membeli barang yang ditawarkan di 

situs belanja online olx.co.id tersebut. Adapun keluhan yang terjadi pada 

pengguna olx.co.id dapat dilihat pada lampiran 1.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: Analisis Pengaruh Web Experience Pada Loyalitas  Konsumen 

(Studi Pada Konsumen situs belanja online olx.co.id) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tempo.co/read/news/2014/05/21/090579231/Tokobaguscom-Berubah-Nama-Jadi-OLXcoid
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/21/090579231/Tokobaguscom-Berubah-Nama-Jadi-OLXcoid
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat ditentukan beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh usability terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja online 

olx.co.id. 

2. Adakah pengaruh interactivity terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja 

online olx.co.id. 

3. Adakah pengaruh aesthetics terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja online 

olx.co.id. 

4. Adakah pengaruh trust terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja online 

olx.co.id. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh usability terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja 

online olx.co.id 

2. Menganalisis pengaruh interactivity terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja 

online olx.co.id 

3. Menganalisis pengaruh aesthetics terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja 

online olx.co.id 

4. Menganalisis pengaruh trust terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja online 

olx.co.id 

 

 

 

 

 

http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/


11 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menjadi 

pertimbangan bagi pihak manajemen mengenai pengaruh Usability, 

interactivity dan aesthetics terhadap loyalitas pelanggan situs belanja online 

olx.co.id. 

2. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

pihak akademik mengenai pengaruh usability, interactivity dan aesthetics 

terhadap loyalitas pelanggan 

3. Peneliti 

Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri, menambah pengetahuan, 

wawasan, dan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama bangku 

kuliah, terutama di bidang pemasaran. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Bauran komunikasi pemasaran merupakan alat-alat dasar yang digunakan untuk 

mencapai tujuan komunikasi dari sebuah organisasi. Kotler (2008:16) 

mengemukakan bahwa terdapat enam bentuk bauran komunikasi pemasaran, 

antara lain iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyarakat (public relations), penjualan personal (personal selling), pemasaran 

langsung (direct marketing), dan pemasaran interaktif (online marketing). 

Masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu 

diintegrasikan dengan baik agar tercapai komunikasi pemasaran yang efektif. 
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Strategi pemasaran  online yang dilakukan oleh situs belanja online olx.co.id 

tersebut  mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan 

konsumen dengan perusahaan yang menawarkan produk melalui situs online yang 

pada akhirnya akan membangun suatu hubungan jangka panjang yang kuat 

diantaranya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menciptakan 

hubungan  jangka  panjang  dengan  pelanggan  atau  dalam  istilah  pemasaran 

bagaimana  menciptakan  loyalitas  pelanggan ( customer loyalty)  yang  dapat 

menaikkan omset penjualan. Beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggaran adalah Usability, interactivity dan aesthetics, dimana ketiga faktor 

tersebut merupakan cara yang digunakan oleh produsen untuk menarik minat 

pelanggan. 

 

Penelitian Kim et al (2003) meneliti pengaruh Trust terhadap intensitas pembelian 

atau minat beli ulang, sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh Customer Trust 

dan Perceived Risk terhadap keputusan pembelian. Kedua, Responden penelitian 

Kim et al.(2003) adalah dua kelompok mahasiswa dari perguruan tinggi di 

Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini respondennya adalah anggota dari 

komunitas online kaskus. 

 

Mukherjee dan Nath (2003). Pertama, penelitian Mukherjee dan Nath (2003) 

meneliti pengaruh kepercayaan terhadap komitmen pelanggan pada online 

banking sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh Customer Trust terhadap 

Keputusan Pembelian pada FJB Kaskus. Kedua, konstruksi model penelitian 

Mukherjee dan Nath (2003) bahwa variabel trust dipengaruhi oleh shared value, 

communication dan opportunistic behavior, sedangkan konstruksi model dalam 
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penelitian ini bahwa variabel trust dipengaruhi oleh ability, benevolence, dan 

integrity. Ketiga, responden penelitian Mukherjee dan Nath (2003) adalah 

pelanggan online banking dari kalangan mahasiswa, profesional, pegawai swasta, 

dan ibu rumah tangga di India, sedangkan responden penelitian ini adalah 

pengguna olnine shopping FJB Kaskus di Indonesia dari berbagai kalangan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut: 

Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y)  

 

 

 

Sumber: Constantides, Efthymios (2004:114) 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Gambar di atas, menunjukkan bahwa loyalitas dipengaruhi oleh usability, 

interactivity dan aesthetics terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja online 

olx.co.id. 

 

1.6 Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha (hipotesis alternatif) 

Ha: Ada pengaruh web experience terhadap loyalitas pelanggan  situs belanja 

online olx.co.id 

Web experience 

1. Usability (X1) 

2. Interactivity (X2) 

3. Aesthetics (X3) 

4. Trust (X4) 

Loyalitas pelanggan 

(Y) 

http://www.olx.co.id/
http://www.olx.co.id/

