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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara berkembang dimana masyarakatnya sangat 

terbuka dengan teknologi baru. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap lebih dari 

setengah penduduk indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang 

dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang indonesia telah 

terhubung ke internet dari jumlah penduduk indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta 

orang. Dimana hasil survei tersebut mendapatkan hasil terbesar pengguna internet 

terdapat dipulau Jawa sebasar 65%. 

 
 Sumber : APJII 2016 

Gambar 1.1  

Data Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 
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Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia dewasa 

ini sudah menyentuh seluruh kalangan termasuk masyarakat umum, pemerintah, 

dan bisnis. Keadaan ini menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya 

persaingan bagi semua kalangan yang khususnya dalam hal ini adalah para pelaku 

bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga membuat 

keadaan pasar semakin dinamis, mengharuskan para pelaku bisnis untuk terus-

menerus berinovasi dalam mempertahankan para pelanggannya. Para pelaku 

bisnis harus menyikapi keadaan tersebut secara bijak. Salah satu teknologi 

informasi dan telekomunikasi yang mendukung kebutuhan tersebut adalah 

internet. Saat ini perkembangan internet terjadi sangat cepat dan dapat 

menjangkau seluruh dunia dan setiap pelaku bisnis menginginkan produknya 

dikenal oleh masyarakat secara luas terutama Indonesia. 

Hasil survei APJII menggambarkan bahwa lonjakan pengguna internet di 

Indonesia yang signifikan akan sangat berdampak pada perkembangan industri 

ekonomi. Ditemukan beberapa jenis konten yang diakses oleh pengguna internet 

antara lain media sosial, hiburan, berita, pendidikan, komersial dan layanan 

publik. Konten komersial memiliki jumlah 93,1% dari 123,5 juta orang yang 

mengakses konten tersebut. Konten komersial adalah konten yang berisikan 

informasi mengenai perdagangan melalui media online, pada gambar 1.2 berikut 

menunjukan konten komersial yang sering dikunjungi yaitu situs toko online 

dengan 62% dari 82,8 juta orang. 
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 Sumber : APJII 2016 

Gambar 1.2  

Data Survei Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

 

Situs toko online memiliki jumlah pengakses yang cukup besar diantara situs 

lainnya, data tersebut menyatakan beberapa alasan pengguna internet yaitu 

berbelanja online lebih mudah. Konsumen tanpa harus mendatangi langsung 

tempat perbelanjaan, tetapi cukup dengan mengakses situs toko online sudah 

dapat membeli suatu produk dan untuk melakukan pembayaran, pembeli dapat 

langsung mentransfer ke penjual.  

Sebelumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung 

(konvensional), sekarang ini masyarakat indonesia mulai beralih ke pasar maya 

dan telah terbiasa dengan transaksi jual beli melalui internet. Banyak pelaku bisnis 

yang mulai menggunakan internet untuk melakukan transaksi baik menjual, 

membeli, atau memasarkan produk secara online, bisnis baru di dalam dunia 

digital ini disebut dengan perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce 

adalah semua bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktivitas komersial 

(perdagangan), baik itu organisasi maupun individual yang berdasarkan  
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pengolahaan dan transmisi data yang terdigitalisasi, termasuk teks, suara dan 

gambar visual. Pada umumnya perusahaan berbasis e-commerce mengacu pada 

situs perdagangan yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi 

online. Data Kementrian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, nilai 

transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2016 diprediksi akan mencapai 

Rp.68 triliun. Jumlah tersebut diyakini akan terus berkembang pesat hingga 2020 

mendatang. 

Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan perdagangan elektronik (e-

commerce) ini adalah meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya-biaya 

yang berhubungan dengan kertas seperti pencetakan brosur, mengurangi 

keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang 

tepat waktu dan dapat langsung dicek, mempercepat pelayanan ke pelanggan, dan 

pelayanan lebih responsive. Konsep e-commerce itu sendiri menjadikan kegiatan 

bertransaksi dapat berjalan dengan mudah dan cepat, serta yang terpenting adalah 

menumbuhkan kepercayaan pembeli untuk dapat melakukan transaksi tersebut 

dengan jaminan keamanan jaringan internet yang betul-betul aman, disamping 

masalah desain website serta produk yang ditawarkan termasuk profil situs jual 

beli online, sehingga konsumen dapat tertarik untuk masuk ke website dan 

selanjutnya melakukan transaksi.  

Sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce ini dengan 

membuat situs-situs online yang dapat mudah diakses oleh para pengguna internet 

baik penikmat berbelanja online. Data dan Statistik KOMINFO menunjunkan 
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situs yang familiar digunakan oleh pengguna internet dalam transaksi e-commerce 

pada tahun 2015, sebagai berikut : 

 
 Sumber : Data dan Statistik KOMINFO Mei 2017 

Gambar 1.3  

Situs E-commerce yang familiar tahun 2015 

Transaksi yang dilakukan oleh pengguna e-commerce, ada tiga situs jual beli 

online yang paling dominan digunakan pada tahun 2015. Pengguna e-commerce 

lebih familiar menggunakan situs OLX, Tokopedia dan Lazada, dimana situs 

tersebut merupakan situs yang menyediakan beragam produk yang ditawarkan 

dan mejadi market place yaitu fasilitas bertemunya penjual dengan pembeli 

memalui situs tersebut. Ketiga situs tersebut sudah familiar di kalangan pengguna 

e-commerce melalui iklan telivisi dan internet.  

Data dan statistik KOMINFO di atas disajikan berdasarkan transaksi yang 

dilakukan oleh pengguna e-commerce pada tahun 2015, sedangkan situs resmi 

Alexa.com yang menyediakan data komersial terkait traffic web terdapat beberapa 
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peringkat situs jual beli online dengan memperhitungkan data pengguna internet 

yang mengakses situs tersebut selama 3 bulan terakhir.  

Alexa rank di bawah ini penulis kelompokan berdasarkan situs jual beli 

online, sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Peringkat Situs Jual Beli Online di Indonesia  

No. Situs Jual Beli Alexa Rank 

1 TokoPedia.com 8 

2 BukaLapak.com 11 

3 Lazada.co.id 16 

4 OLX.com 46 

5 Blibli.com 50 

Sumber : Alexa.com Mei 2017 

Hasil dari pengelompokan ranking tersebut, urutan pertama ada pada situs 

Tokopedia.com dengan peringkat 8 di Indonesia berikutnya ada Bukalapak.com 

pada peringkat 11, Lazada.co.id peringkat 16 lalu OLX pada peringkat 46 dan 

Blibli.com peringkat 50. 

Peringkat rendah pada situs jual beli online tersebut terdapat beberapa faktor, 

secara kualitas situs yang tidak disukai oleh pengguna e-commerce atau 

konsumennya dan bisa mereka beralih pada aplikasi mobile yang disediakan oleh 

perusahaan e-commerce tersebut. Situs jual beli online ini selain eksis pada 

halaman website, perusahaan e-commerce memberikan fasilitas untuk 

penggunanya dalam bentuk aplikasi mobile yang bertujuan untuk lebih 
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mempermudah penggunanya untuk mengakses situs jual beli online. Pada gambar 

1.4 dapat dilihat jumlah pengguna aktif dari aplikasi mobile situs jual beli online.   

 
  Sumber : Playstore Mei 2017 

Gambar 1.4  

5 Data Pengguna Aktif Aplikasi mobile  

Situs jual beli Online di Playstore 

Pengguna aktif aplikasi adalah konsumen yang mengunduh aplikasi dan juga 

yang menggunakan aplikasi tersebut untuk berbelanja online. Dari gambar di atas 

dapat diketahui data pengguna aktif aplikasi OLX sebanyak 949.753, Lazada 

882.559, Bukalapak dengan penggunanya 375.068, Tokopedia 444.470 dan yang 

terakhir Blibli.com 81.661. 
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Tabel 1.2 

Data Peringkat Pesaing Situs Jual Beli Online Lazada 

No. 
Data KOMINFO 

2015 
Alexa Rank 2017 

Pengguna Aktif 

Aplikasi Mobile 

1 OLX Tokopedia OLX 

2 Tokopedia Bukalapak Lazada 

3 Lazada  Lazada Bukalapak 

4 Bukalapak OLX Tokopedia 

5 Blibli.com Blibli.com Blibli.com 

 Sumber : Diolah penulis Juni 2017 

Penulis memilih Lazada sebagai objek penelitian karena dari informasi yang 

didapat mengenai situs jual beli online seperti data statistik KOMINFO, data 

Alexa Rank dan informasi pengguna aktif aplikasi mobile situs jual beli online, 

Lazada mendapat posisi yang stabil setiap tahunnya sebagai situs jual beli online 

yang dipakai pengguna internet untuk bertransaksi e-commerce.  

Lazada merupakan bagian dari Lazada Group yang menjadi tujuan belanja 

online nomor satu di Asia Tenggara. Lazada Group beroperasi di Indonesia, 

Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Melalui pionir di bidang 

e-commerce, Lazada menghadirkan layanan berbelanja yang mudah bagi 

konsumen dan akses langsung pada database konsumen terbesar di Asia 

Tenggara. Jaringan Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan 

jaringan internet di Berlin, Jerman, yaitu: Rocket Internet. Rocket Internet 

merupakan perusahaan online inkubator yang sukses menciptakan perusahaan-

perusahaan online inovatif diberbagai  belahan dunia. 
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Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis 

produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat 

kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan 

olahraga. Didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari 

jaringan retail online Lazada Asia Tenggara yang memberikan pengalaman 

berbelanja online seperti di mall, online shopping mall.  

Lazada merupakan pelaku e-commerce yang beroperasi menggunakan model 

binis B2C (Business to Consumer). Perusahaan mengembangkan model bisnisnya 

menjadi C2C agar dapat bersaing dengan pelaku e-commerce lainnya. 

Pengembangan bisnis ke arah market place merupakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan pertumbuhannya. Strategi pemasaran yang digunakan hampir 

sama dengan e-commerce lainnya yaitu melalui  iklan televisi dan tautan 

facebook, twitter, dan youtube. Lazada menawarkan berbagai macam promo, 

diskon, serta voucher belanja untuk menarik lebih banyak konsumen berbelanja. 

Berikut Tabel 1.2 perbandingan harga sebuah handphone dengan merek 

Xiomi dengan tipe yang sama yaitu Redmi 4a namun dijual ditempat yang 

berbeda : 

Tabel 1.3 

Perbandingan Harga Handphone 

 

Barang Harga Bukalapak Harga Lazada 

Handphone Xiomi Redmi 4a Rp. 1.455.000 Rp. 1.375.000 

Sumber : Website Bukalapak.com dan Lazada.co.id diakses 11 Mei 2017 
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Dari Tabel 1.2 perbandingan harga ini menunjunkan bahwa Lazada memiliki 

harga yang relatif murah dibandingkan dengan situs jual beli online lainnya. Ini 

termasuk strategi pemasaran perusahaan untuk menarik minat konsumen.  

 
  Sumber : Alexa.com 2017 

Gambar 1.5  

Klasifikasi Data Penggunan Internet yang mengakses Lazada  

Gambar di atas menunjukkan pengguna internet yang mengakses Lazada 

mengalami flukuatif jumlah pengakses sepanjang 3 bulan terakhir. Terjadinya 

penurunan jumlah pengakses bisa dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor 

internal maupun eksternal. 

Berdasarkan review konsumen di TrustedCompany.com yaitu sebuah 

komunitas terbuka yang mengutamakan review, dan berusaha menghubungkan 

konsumen dengan konsumen lainnya untuk mengetahui kredibilitas sebuah 

perusahaan sebelum bertransaksi, dapat mendukung penjelasan dari gambar 1.4.  

Review dari konsumen terhadap situs jual beli online Lazada rata-rata merasa 

tidak puas dan juga kecewa. 
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Sumber : trustedcompany.com Mei 2017 

Gambar 1.6  

Review tentang Lazada Indonesia 2017 

Dari 753 review diperoleh data bahwa 65% konsumen yang pernah berbelanja 

memberikan bintang 1 untuk nilai sangat tidak puas saat berbelanja di Lazada. 

Ketidakpuasaan terhadap situs ini bermacam-macam yang disampaikan  oleh 

konsumen mulai dari harga yang murah tetapi barangnya tidak berkualitas, barang 

tidak sesuai dengan pesanan/yang diharapkan, pembatalan pesanan secara sepihak 

oleh pihak Lazada adapun pengiriman barang yang lama dan pelayanan yang 

kurang tanggap.  

Dalam menghadapi persaingan yang ketat dibidang bisnis baru yang 

menggunakan media internet dalam kegiatan perdagangannya, perusahaan harus 

mampu bersaing untuk memenangkan persaingan. Masalah yang sering dihadapi 

oleh perusahaan e-commerce ini ialah belum tentu mampu memberikan kepuasan 

maksimal yang benar-benar diharapkan oleh konsumen dan membentuk rasa 

percaya pada benak konsumen yang pada dasarnya kegiatan jual beli ini tidak 

bertatap muka langsung maupun melihat secara nyata dalam prosesnya. Kepuasan 

konsumen merupakan hasil dari perbandingan antara harapan dan kenyataan yang 

diterima konsumen setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Apabila konsumen 



12 
 

merasa puas saat berbelanja maka akan mendorong terbentuknya kepercayaan 

konsumen kepada situs jual beli online tersebut.  

Membentuk kepercayaan konsumen cara untuk menciptakan dan 

mempertahankan konsumen. Kepercayaan konsumen akan e-commerce 

merupakan salah satu faktor kunci dalam melakukan kegiatan jual beli secara 

online. Kepercayaan timbul melalui suatu proses yang lama apabila kepercayaan 

telah timbul diantara konsumen dan perusahaan, maka perusahaan akan lebih 

mudah dalam membina hubungan baik dengan konsumen. Terciptanya 

kepercayaan dibenak konsumen, karena konsumen percaya bahwa perusahaan 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan keinginan dan harapan 

konsumen.  

Penulis melakukan penelitian terdahulu (pra survey) untuk mengetahui 

faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi kepercayaan konsumen pada 

situs jual beli online Lazada. Pra survei dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 

kepada 30 responden yang pernah berbelanja di Lazada mengenai sejumlah faktor  

yang dianggap dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Berikut Tabel 1.4 

kuisioner pra survei Lazada Indonesia : 

Tabel 1.4 

Kuisioner Pra Survei 

Lazada Indonesia di Kota Bandung 

No Pertanyaan 
Tanggapan Jumlah 

Responden 
Ya Tidak 

1 
Situs Jual Beli Online Lazada 

memiliki kualitas produk 

yang baik 

14 16 30 
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2 

Harga yang ditetapkan Situs 

Jual Beli Online Lazada 

relatif murah dibanding situs 

jual beli lainnya 

27 3 30 

3 Iklan yang dilakukan menarik 

perhatian 
21 9 30 

4 

Customer Service Situs Jual 

Beli Online Lazada cepat 

tanggap dalam menanggapi 

keluhan 

12 18 30 

5 
Proses pemesanan produk 

pada Situs Jual Beli Online 

Lazada mudah dilakukan 

26 4 30 

6 Halaman web Situs Jual Beli 

Online Lazada mudah diakses 
26 5 30 

7 
Berbelanja di Situs Jual Beli 

Online Lazada sangat 

memuaskan 

10 20 30 

Sumber : Data pra survei diolah oleh penulis Mei 2017 

Berdasarkan hasil survey kuisioner yang penulis sebarkan bahwa dari 30 

responden pada pernyataan yang di sediakan selalu ada di dominasi tanggapan 

tidak setuju sebanyak 16 orang responden yang menyatakan bahwa situs sual beli 

online Lazada menjual produk berkualitas dengan harga terjangkau dan untuk 

aspek harga dengan pernyataan harga yang ditetapkan relatif murah 3 orang 

responden memberikan tanggapan tidak. Iklan yang dilakukan menarik perhatian 

9 orang responden beranggapan tidak dan pada pernyataan bahwa Customer 

Service Situs Jual Beli Lazada cepat tanggap dalam menanggapi keluhan 

sebanyak 18 orang responden meberikan tanggapan tidak.  Pada pernyataan 

proses pemesanan produk mudah dilakukan 4 orang responden memberikan 

tanggapan tidak dan pada halaman website Lazada yang mudah diakses 5 orang 

responden beranggapan tidak dan pada faktor kepuasan dengan pernyataan 

Lanjutan Tabel 1.4 
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berbelanja di situs Lazada sangat memuaskan sebanyak 20 orang responden 

memberikan tanggapan tidak.  

Selain melakukan pra survei, peneliti juga berupaya melakukan wawancara 

kepada beberapa konsumen mengenai tanggapan tidak yang mereka berikan pada 

pernyataan. Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa : Kualitas produk 

di Lazada yang masih kurang baik, ketidak sesuaian produk yang diterima dengan 

produk yang ditawarkan di situs Lazada dan ketidak puasan pada pelayanan 

dimana customer service kurang tanggap dalam menghadapi keluhan dan juga 

proses  pemenuhan keluhan yang lama. 

Berdasarkan hasil survei penulis membuat diagram untuk memperlihatkan 

lebih jelas faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen, berikut 

diagramnya pada gambar 1.7 : 

 
Sumber : Hasil pengolahan data 2017 

Gambar 1.7  

Faktor yang mempengaruhi Kepercayaan Konsumen  

Dari Gambar 1.7 diagram tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan konsumen pada situs jual beli online Lazada adalah 

21%

4%

12%

24%

5%

7%

27%

Kualitas Produk

Harga

Promosi

Kualitas Pelayanan

Proses

Halaman Website

Kepuasan Konsumen
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kepuasan konsumen 27% lalu diikuti kualitas pelayanan 24%, kualitas produk 

21%, promosi 12%, Proses 5%, Halaman website 7% dan 4% pada harga. Maka 

faktor dominan yang mempengaruhi kepercayaan konsumen pada situs jual beli 

online Lazada yaitu kepuasan konsumen, kualitas produk dan kualitas pelayanan. 

Faktor dominan yang pertama yaitu kualitas produk, hal ini juga sesuai 

dengan teori Kotler dan Armstrong (2012:75) yang menunjukan bahwa kualitas 

produk merupakan faktor utama dalam perusaahan manufaktur dan menjadi 

nomor satu di dalam marketing mix yaitu produk. Dengan kualitas yang bagus dan 

terpercaya, maka produk senantiasa akan tertanam di benak konsumen, karena 

konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang 

berkualitas.  

Faktor dominan yang kedua yaitu kualitas pelayanan, kualitas pelayanan  

merupakan hal terpenting  yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Apabila 

pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, maka konsumen akan merasa 

kecewa sehingga kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas 

pelayanan menjadikan suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan konsumen. 

Faktor dominan yang terakhir adalah kepuasan konsumen, kepuasan 

konsumen  adalah tanggapan konsumen terhadap apa yang dia terima dari suatu 

produk atau jasa yang sesuai dengan harapan mereka. Bila konsumen merasakan 

kepuasan dari produk atau jasa dirasakan sesuai dengan harapan mereka maka 

akan timbul rasa kepuasan yang menjadi dasar terciptanya kepecayaan dari 

konsumen.  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu 

karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :”PENGARUH KUALITAS 

PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN DAN DAMPAKNYA PADA KEPERCAYAAN KONSUMEN 

SITUS JUAL BELI ONLINE LAZADA INDONESIA” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Masalah pada hakekatnya merupakan suatu keadaan yang menunjukan 

adanya kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan 

kenyataan, teori dan fakta. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan guna mendapat 

data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk setiap penelitian 

yang dilakukan selalu berangkat dari masalah, begitu pun dengan penelitian ini. 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena situs jual beli online Lazada 

melalui hasil pra survei, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai 

beirkut : 

1. Tingkat kepopuleran Lazada Indonesia relatif rendah diantara situs jual 

beli online lainnya. 

2. Tingka jumlah pengakses situs jual beli online Lazada Indonesia relatif 

rendah. 

3. Situs resmi trustedcompany.com menunjukan ulasan kepuasan konsumen 

berbelanja di situs jual beli online Lazada Indonesia relatif tidak puas. 

4. Produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. 

5. Adanya pembatalan secara sepihak oleh Lazada. 
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6. Waktu pengiriman pesanan yang tidak sesuai dengan janji. 

7. Customer Service kurang tanggap dalam menghadapi keluhan. 

8. Proses pemenuhan keluhan yang lama. 

9. Persepsi konsumen mengenai Lazada Indonesia berkurang. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi beberapa rumusan masalah yang akan dibahas : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang kualitas produk situs jual beli 

online Lazada Indonesia. 

2. Bagaimana tanggapan konsumen tentang kualitas pelayanan situs jual beli 

online Lazada Indonesia. 

3. Bagaimana kepuasan konsumen pada situs jual beli online Lazada 

Indonesia. 

4. Bagaimana kepercayaan konsumen pada situs jual beli online Lazada 

Indonesia. 

5. Seberapa besar pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada situs jual beli online Lazada Indonesia baik 

secara parsial maupun secara simultan. 

6. Seberapa besar pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen terhadap kepercayaan konsumen pada situs jual beli online 

Lazada Indonesia. 
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7. Seberapa besar pengaruh secara tidak langsung kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepercayaan konsumen melalui kepuasan 

konsumen pada situs jual beli online Lazada Indonesia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesungguhnya untuk mengetahui mengenai jawaban yang 

dikehendaki dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji 

dan menganalisis sebagai berikut : 

1. Tanggapan konsumen tentang kualitas produk situs jual beli online 

Lazada Indonesia. 

2. Tanggapan konsumen tentang kualitas pelayanan situs jual beli online 

Lazada Indonesia. 

3. Tanggapan tentang kepuasan konsumen pada situs jual beli online 

Lazada Indonesia. 

4. Tanggapan tentang kepercayaan konsumen pada situs jual beli online 

Lazada Indonesia. 

5. Besarnya pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada situs jual beli online Lazada Indonesia baik 

secara parsial maupun secara simultan. 

6. Besarnya pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen terhadap kepercayaan konsumen pada situs jual beli online 

Lazada Indonesia. 
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7. Besarnya pengaruh secara tidak langsung kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepercayaan konsumen melalui kepuasan konsumen 

pada situs jual beli online Lazada Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, secara teoritis maupun praktik mengenai manajemen pemasaran 

yang terurai sebagai berikut : 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan memberi 

referensi untuk manajemen pemasaran secara umum dan khususnya tentang 

pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

dan dampaknya pada kepercayaan konsumen situs jual beli online Lazada 

Indonesia. 

1.4.2 Kegunaan Praktik 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat khususnya 

berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya : 

a. Penulis dapat melihat berbagai macam bisnis online. 

b. Penulis dapat melihat dan menilai langsung mengenai kualitas produk 

dan kualitas pelayanan situs jual beli online Lazada Indonesia. 

c. Penulis dapat mengetahui tingkat kepusasan konsumen dan 

kepercayaan konsumen pada situs jual beli online Lazada Indonesia.   
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2.  Bagi Lazada Indonesia 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

memperhatikan mengenai kualitas produk dan kualitas pelayanan agar 

menciptakan kepuasan konsumen yang berdampak pada kepercayaan 

konsumen pada situs jual beli online Lazada Indonesia. 

3.  Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebuah informasi yang bermanfaat 

untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian pada bidang yang 

sama dan untuk mengetahui tentang situs jual beli online Lazada 

Indonesia. 

 


