
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan produksi dan penyebaran 

informasi mengalir dengan cepat. Perubahan tersebut berdampak pada munculnya 

peluang bisnis jual beli barang dan jasa melalui internet yang disebut e-commerce. 

Perkembangan bisnis e-commerce  di Indonesia masih terus berkembang dan 

menjanjikan seiring bertambahnya jumlah pengguna internet. Berdasarkan data 

yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), pada 

tahun 2015 pengguna internet meningkat menjadi 93.4 juta dibandingkan tahun 

2014 yaitu 88.1 juta. Jumlah konsumen e-commerce  diprediksi akan meningkat di 

tahun 2016 menjadi 8.7 juta konsumen dengan total transaksi US$ 4.89 milliar 

dibandingkan tahun 2015 yaitu 7.4 juta dengan total nilai transaksi US$ 3.56 

milliar (Adhi 2016). Kondisi bisnis e-commerce  yang cukup menjanjikan 

menarik pendatang baru untuk masuk dalam bisnis tersebut, hal ini terbukti pada 

tahun 2014 PT. Telkom Tbk dan eBay bekerjasama dan menghadirkan 

Blanja.com dan Lippo group dengan Mataharimall.com. Ketidakmampuan e-

commerce dalam beradaptasi dapat menyebabkan sebuah e-commerce keluar dari 

bisnis, seperti yang terjadi pada Rakuten.co.id salah satu consumer to consumer 

(C2C) di Indonesia asal Jepang yang resmi mengumumkan penutupan bisnisnya 

pada Februari 2016. Pihak Rakuten menyatakan bahwa penutupan terkait adaptasi 

dan perubahan kondisi pasar, hal tersebut memerlukan waktu untuk mencari arah 

untuk model bisnis mobile C2C (Riadi 2016). 

Alexa.com dan similarweb.com merupakan platform yang  memberikan 

peringkat berdasarkan banyaknya peselancar Indonesia yang mengunjungi website 

(web traffic). Data hasil perangkingan dalam kurun waktu  Agustus 2013- Mei 

2016 menunjukkan bahwa peringkat mengalami perubahan dan pergantian antara 

situs e-commerce. Pergerakan peringkat menunjukkan adanya kompetisi yang 

cukup ketat antar situs e-commerce dan munculnya pendatang baru. Sepuluh 

teratas peringkat web traffic  disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Sepuluh teratas peringkat web traffic 

No Agustus 2013 Oktober 2014 Desember 2015 Mei 2016 

1 Kaskus.co.id  Kaskus.co.id Kaskus.co.id Tokopedia.c

om 

2 Tokobagus.com Olx.co.id 

(Tokobagus.com) 

Bukalapak.com Kaskus.co.id 

3 Berniaga.com Lazada.co.id Lazada.co.id Bukalapak.co

m 

4 Lazada.co.id Berniaga.com Tokopedia.com Lazada.co.id 

5 Tokopedia.com Bukalapak.com Olx.co.id  Elevania.co.id 

6 Bhinneka.com Tokopedia.com Elevania.co.id Olx.co.id 

7 Bukalapak.com Amazon.com Amazon.com Mataharimal.com 

8 Zalora.co.id Alibaba.com Blibli.com Amazon.com 

9 Qoo10.co.id Bhinneka.com Zalora.co.id Blibli.com 

10 Blibli.com Elevania.co.id Alibaba.com Alibaba.com 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa konsumen dapat berpindah transaksi dari situs 

e-commerce yang satu ke yang lain dengan mudah. Konsumen yang berbelanja 

kembali pada sebuah situs, membagikan pengalamannya (word of mouth), dan 

merekomendasikan kepada pengguna e-commerce yang lain secara konsisten 

merupakan perilaku dari konsumen yang loyal (Dharmesti dan Nugroho 2012). 

Loyalitas merupakan faktor kunci sebuah bisnis bertahan, mampu bersaing dan 

meraih sukses jangka panjang (Homsud dan Chaveesuk 2014 ).  

Pembentuk loyalitas konsumen e-commerce di Indonesia perlu dikaji lagi 

karena berdasarkan pernyataan CEO Cipika.co.id yang dimuat dalam artikel di 

techno.id (Mahardy 2015) mengatakan bahwa fenomena e-commerce adalah 

pelanggan berbelanja pada saat diskon dan promo. Berdasarkan data yang 

dirangkum pada artikel (Vincensia 2015), pada Hari Belanja Online Nasional 

(Harbolnas) yang diadakan pada tanggal 10-12 Desember 2015, jumlah transaksi 

B2C dan C2C mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lazada.co.id mencatat 

jumlah transaksi mencapai 1 juta transaksi dengan kenaikan tiga kali lipat 

dibandingkan Harbolnas tahun 2014. Zalora.co.id salah satu pesaingnya 

mengalami kenaikan transaksi dua puluh tujuh kali dibandingkan hari biasa dan 

mencatat 40% merupakan konsumen baru. Sementara itu salah satu C2C 

Bukalapak.com mencatat kenaikan dari sisi transaksi dan pengunjung dengan 

jumlah kenaikan transaksi sepuluh kali lipat pada hari terakhir Harbolnas. 

Terakhir Mataharimall.com mencatat kenaikan transaksi sepuluh kali lipat jika 

dibandingkan dengan hari lainnya. 

Data lain yang mendukung gambaran karakteristik konsumen Indonesia 

adalah penelitian yang dilakukan oleh McKinsey (Vincensia 2015) menunjukkan 

bahwa konsumen online Indonesia enggan untuk mengambil resiko dan setia 

terhadap jenis tertentu. Keengganan mengambil resiko juga didukung penelitian 

dari Nielsen yang dimuat dalam sebuah artikel elektronik (Watts 2014) disebutkan 

alasan orang tidak berbelanja online bahwa  60% konsumen di Indonesia belum 

percaya untuk memberikan informasi kartu kredit mereka, hal ini  menunjukkan 

sistem keamanan yang belum terjamin.  

Strategi yang digunakan untuk mendapatkan konsumen yang loyal adalah 

relationship marketing dalam arti luas yang mencangkup segmentasi,  program 

loyalitas, gabungan dari teknik transactional marketing  dan relationship 

marketing (Vanisree dan Priya 2014). Perusahaan akan lebih diuntungkan jika 

memiliki konsumen yang loyal karena perusahaan akan mengeluarkan biaya yang 

lebih sedikit dari sisi pemasaran. Namun untuk mendapatkan konsumen yang 

loyal, perusahan membutuhkan usaha untuk membangun hubungan jangka 

panjang dengan konsumen untuk meraih keunggulan kompetitif dan memberikan 

layanan yang unggul (Bataineh et al. 2015). Kemudian customer satisfaction, 

trust dan commitment dari konsumen dipengaruhi oleh upaya membangun 

hubungan dan kecenderungan terhadap konsumen (Bouguerra dan Mzoughi 

2011). Berdasarkan tujuan tersebut ilmu manajemen pemasaran yang akan 

diajukan adalah relationship marketing terkait manajemen sistem informasi yang 

membahas mengenai e-commerce. Relationship marketing selain membangun 

hubungan dengan konsumen tetapi juga membangun hubungan dengan pemasok, 

cabang dan internal (Morgan dan Hunt 1994). Relational fokus mendapatkan 

konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama (Li dan Jin 2012; 

Parvatiyar dan Sheth 2000). Relationship marketing  menawarkan komunikasi dua 
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arah, fokus terhadap individual sales dan memenangkan konsumen tidak hanya 

dari produk dan harga saja melainkan pelayanan dan pengalaman yang 

menyenangkan yang sulit ditiru kompetitor (Vanisree dan Priya 2014). 

Berdasarkan penjelasan teori relationship marketing (Hunt et al. 2006) peranan 

faktor teknologi informasi dan usaha membangun hubungan merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi kesuksesan relationship marketing yang diukur 

dengan relationship quality (Yu dan Tung 2012). Relationship quality dapat 

mempengaruhi loyalitas konsumen (Naoui dan Zaiem 2010). 

Relationship quality yang baik membuat konsumen ingin menjalin 

hubungan yang lama dan secara langsung mengulangi pembelian atau layanan 

yang digunakan (Yu dan Tung 2012). Konsep dari relationship quality terdiri dari 

customer satisfaction, trust dan commitment (Bataineh 2015; Yu dan Tung 2012; 

Wang et al. 2006; Liang dan Wang 2007), namun (Sun 2010) membagi 

relationship quality menjadi dua yaitu customer satisfaction dan trust. Pada 

relationship marketing, perusahaan mendayagunakan sumber daya yang dapat 

dibagikan dan ditukar dalam sebuah hubungan (Morgant dan Hunt 1999), sumber 

daya tersebut antara lain financial resources, legal resources, physical resources, 

human resources, organizational resources, relational resources  dan 

informational resources. 

Peneliti mengkaitkan teori (Morgan dan Hunt 1999) dan (Hunt et al. 2006) 

dengan sumber daya yang ada pada e-commerce. Faktor teknologi yang diwakili 

website quality  dan relational factor  yaitu bonding strategy diajukan sebagai 

faktor yang akan mempengaruhi relationship quality  dan e-loyalty. Faktor 

teknologi informasi meliputi kualitas website  berupa system quality, information 

quality,  dan e-service quality (Homsud dan Chaveesuk 2014). Jika dikaitkan 

dengan sumber daya yang dijabarkan (Morgan dan Hunt 1999), website quality 

mewakili fisik dari sebuah bisnis karena konsumen berbelanja di website dan 

mempengaruhi relationship intention dari konsumen (Fan et al. 2013). Faktor 

membangun hubungan meliputi strategi bonding (Li dan Jin 2012;Yu dan Tung 

2012; Liang dan Wang 2007; Wang et al. 2006).  Pada penelitian (Li dan Jin 

2012) didapatkan bahwa cakupan dari relationship bonding sangat luas, terdapat 

sisi keuangan, proses, komunikasi dan sumber daya manusia yang akan ditukar 

untuk mendapatkan loyalitas konsumen.  

 Ruang lingkup e-commerce  yang akan diteliti adalah consumer to 

consumer (C2C) sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya (Nugraha 

2016) yang mengkaji faktor- faktor pembentuk relationship quality dan e-loyalty 

dalam ruang lingkup komunitas virtual. Pengembangan penelitian mengenai 

relationship marketing penting untuk dilakukan terhadap konsumen C2C karena 

masih sedikit penelitian di Indonesia yang fokus terhadap e-relationship 

marketing pada bisnis e-commerce. Usaha membangun hubungan dengan 

konsumen didukung teknologi termasuk internet dan sosial media yang dapat 

mempermudah perusahaan untuk melakukan komunikasi dua arah (Brun et al. 

2013). Perusahaan yang akan menerapkan relationship marketing harus selektif 

dalam menerapkan elemen dari relationship marketing dikarenakan biaya dan 

waktu yang harus dipertimbangkan (Hunt et al. 2006). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan dan menguji model yang mengidentifikasi faktor- 

faktor relationship marketing sebagai pembentuk darirelationship quality dan 

menganalisis pengaruh relationship quality terhadap loyalitas konsumen. 
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Penjelasan sebelumnya menjadi landasan bahwa penelitian ini penting untuk 

dilakukan untuk memudahkan perusahaan membaca cara membangun hubungan 

jangka panjang ditengah pasar yang dinamis dan dukungan teknologi. Implikasi 

manajerial dapat dijadikan acuan agar diimplementasikan secara efektif dan 

efisien.  

Perumusan Masalah 

Faktor yang akan diteliti terhadap e-loyalty konsumen e-commerce dalam 

penelitian ini berdasarkan (Hunt et al. 2006) adalah faktor teknologi informasi dan 

membangun hubungan dengan konsumen (relational factor). Faktor- faktor 

tersebut akan dimodelkan dan dilihat pengaruhnya terhadap relationship quality. 

Selanjutnya relationship quality terhadap e-loyalty. Harapannya hasil penelitian 

ini mampu membantu para pelaku bisnis memilih strategi  yang cocok untuk 

diterapkan di C2C. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah Analisis Pengaruh 

Relationship Marketing terhadap E-Loyalty Konsumen C2C. Berdasarkan 

pemaparan latar belakang dan kajian penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan 

1. Apakah faktor yang mempengaruhi relationship quality pada konsumen 

C2C ? 

2. Apakah relationship quality berpengaruh positif pada e-loyalty? 

3. Apakah strategi yang cocok untuk membangun loyalitas dari C2C? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi relationship quality pada 

konsumen C2C. 

2. Menganalisis pengaruh dari relationship quality  terhadap e-loyalty C2C. 

3. Mendapatkan strategi yang cocok untuk mendapatkan e-loyalty konsumen 

C2C. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Secara 

lebih detail kegunaan dari penelitian ini adalah 

1. Bagi perusahaan sebagai pelaku bisnis e-commerce, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan saran dalam menentukan kebijakan strategis 

implementasi pengembangan situs dan layanan terkait teknologi informasi dan 

faktor relational untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 

2. Memberikan alternatif panduan praktis kepada pelaku bisnis e-commerce untuk 

menilai relationship quality. 

3. Bagi kalangan akademisi penelitian ini dapat menambah wawasan literatur dan 

referensi penelitian yang akan datang dalam bidang e-marketing, khususnya 



5 

 

bagian e-relationship marketing  yang masih sedikit yang membahasnya untuk 

pasar e-commerce di Indonesia. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup di dalam penelitian ini mengenai perilaku konsumen online 

pada situs belanja C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia.com, Blanja.com, 

Bukalapak.com, Elevania.com, shopee.co.id, id.AliExpress.com, qoo10.co.id, 

Jualo.com dll. Pemilihan C2C tersebut karena C2C tersebut merupakan situs 

belanja paling sering dikunjungi menurut Alexa.com dan similarweb.com dan 

penjual yang tergabung beragam, hal tersebut membuat pemilihan C2C menarik 

untuk diteliti. Tidak ada batasan mengenai kategori barang yang akan diteliti, 

namun akan dilihat kecenderungan pembelian barang di C2C. Hasil penelitian 

akan dibandingkan dengan hasil riset yang dilakukan Nielsen (Nielsen 2014) 

bahwa pakaian, aksesoris dan sepatu mendominasi tingkat pembelanjaan secara 

online.  

Faktor yang diajukan adalah teknologi informasi dan relational untuk 

melihat pengaruhnya terhadap relationship quality. Kemudian akan dilihat 

hubungan antara relationship quality  dan e-loyalty. Responden dalam penelitian 

ini adalah konsumen yang pernah berbelanja pada situs C2C sebanyak dua kali 

dalam rentang waktu 6 bulan terakhir. Pertimbangan dari sisi waktu pembelanjaan 

untuk mengurangi error dikarenakan memory atau recall effect  (Dharmesti dan 

Nugroho 2012). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

E-commerce 

Perdagangan elektronik atau e-dagang (electronic commerce atau e-

commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer 

lainnya (Kadir  2011). E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, 

pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventarisasi otomatis, dan sistem 

pengumpulan data otomatis. 

E-commerce memberikan keleluasan terhadap pembeli tanpa dipengaruhi 

rintangan fisik dan memudahkan pembeli yang tidak memiliki banyak waktu 

untuk datang dan memilih langsung di tempat belanja offline (Rajish2004). 

Kategori E-commerce 

Pada umumnya e-commerce dibedakan menjadi 4 kategori utama (O‟Brien 

et al. 2011 ) yaitu : 

1. B2B (Business-to-Business) 

Perusahaan melakukan bisnis dengan satu sama lain seperti produsen menjual 

kepada distributor dan pedagang besar menjual ke pengecer. Harga didasarkan 

pada jumlah order dan sering dinegosiasikan. Jika diibaratkan gunung es, tipe 

B2B merupakan bagian yang berada di bawah air yaitu besar namun tidak 
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