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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Man jadda wajada”
Artinya : Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil.
PERSEMBAHAN
Bismillahirrohmanirrohim
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan panutan saya
dalam segala tindakan dan langkah hidup.
kupersembahkan karyaku kepada orang yang selalu mendukung dan
memotivasiku menyelesaikan skripsi ini.
Terlebih yaitu untuk Bapak dan ibuku tercinta, yang selalu menjadi motivator
dalam setiap langkah hidupku, yang selalu setia mendoakanku dan menjagaku
sampai kini. Tak lupa kakak dan adikku tersayang serta para sahabat-sahabatku
yang telah mendukung dan mendoakanku dalam mengerjakan tugas akhir ini.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to describe and analyze the influence of Trust, service
quality, and customer satisfaction on repurchasing interest. The population used
is consumers in Semarang who have repurchased marketplace sites. The sample
selection technique uses purposive sampling. The sample used in this study was
100 respondents who shop through the marketplace site. The analysis technique in
this study is the validity test, reliability test, classic assumption test, and
hypothesis testing using SPSS 22. The results of this study indicate that trust, and
service quality, have a positive and significant effect on customer satisfaction.
Trust, service quality, and customer satisfaction have a positive and significant
effect on buying interest. Customer satisfaction is an intervening variable between
trust in repurchasing interest. Customer satisfaction is an intervening variable
between service quality and interest in repurchasing.
Keywords: Trust, Service Quality, Customer Satisfaction, and Interest in
Repurchasing.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis
pengaruh Kepercayaan, Kualitas layanan, dan Kepuasan pelanggan terhadap
Minat beli ulang. Populasi yang digunakan adalah konsumen di Semarang yang
pernah melakukan pembelian ulang pada situs marketplace. Teknik pemilihan
sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 100 responden yang berbelanja melalui situs marketplace.
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi
klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Kepercayaan, dan Kualitas layanan, berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepuasan pelanggan. Kepercayaan, kualitas layanan, dan
Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat beli ulang.
Kepuasan pelanggan merupakan variabel intervening antara kepercayaan terhadap
Minat beli ulang. Kepuasan pelanggan merupakan variabel intervening antara
Kualitas layanan terhadap Minat beli ulang.
Kata kunci : Kepercayaan, Kualitas layanan, Kepuasan pelanggan, dan Minat
beli ulang.
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INTISARI
Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh kepercayaan, kualitas
layanan, terhadap minat beli ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel
intervening. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam berbelanja, seseorang
akan berbelanja terhadap suatu toko apabila konsumen tersebut yakin terhadap
penjualnya dan melalui situs apa ia berbelanja.. Kualitas layanan merupakan
segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi ekspektasi
konsumennya. Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap
evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja aktual jasa.
Minat beli ulang merupakam kecenderungan konsumen dalam melakukan
pembelian ulang pada satu penjual atau toko yang sudah ia percayai dalam
berbelanja. Berdasarkan pada kajian pustaka yang mendalam dan kritis maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “peran kepercayaan, kualitas
layanan, dan kepuasan pelanggan mempengaruhi minat beli ulang” kemudian
pertanyaan penelitian yang muncul adalah (a) Bagaimana pengaruh antara
kepercayaan dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan (b) Bagaimana
pengaruh antara kepercayaan, kualitas layanna, dan kepuasan pelanggan terhadap
minat beli ulang. Populasi yang digunakan adalah konsumen yang pernah
melakukan pembelian ulang pada situs marketplace. Teknik pemilihan sampel
menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 100 responden yang berbelanja di situs marketplace. Teknik analisis
dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji
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hipotesis dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
bahwa Kepercayaan, dan Kualitas layanan, berpengaruh positif dan signifikan
terhadap

Kepuasan pelanggan. Kepercayaan, kualitas layanan, dan Kepuasan

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat beli ulang.
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