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Dengan kondisi perkembangan teknologi yang sudah memasuki era 4.0 hampir 

seluruh masyarakat di dunia sudah menggunakan teknologi dalam penyampaian dan 

mendapatkan suatu informasi secara cepat. Bukan hanya itu, konsumen ingin 

melakukan suatu kegiatan ekonomi secara mudah dan cepat. Dengan perilaku 

konsumen yang telah diteliti oleh perusahaan, maka dunia usaha retail telah masuk 

ke era digital yang dinamakan dengan e-commerce. Banyak perusahaan-perusahaan 

e-commerce hadir di Indonesia, salah satunya adalah Shopee. awal mula hadir, 

perusahaan ini langsung berkembang pesat, begitu banyak konsumen mulai tertarik 

untuk mendownload aplikasi Shopee, sehingga membuat nya berada di peringkat 

pertama dalam kategori download. Namun, semua itu bertolak belakang dengan apa 

yang terjadi dalam peta persaingan e-commerce, Shopee masih kalah bersaing 

dengan pesaing terdekatnya yaitu tokopedia dalam kunjungan konsumen, dengan 

masalah ini muncul spekulasi, bahwa konsumen belum begitu setia kepada shopee , 

bisa dalam hal pengalaman yang belum sepenuhnya baik diterima konsumen, dan 

juga rasa mencintai brand Shopee masih begitu rendah yang membuat rasa puas 

dalam berbelanja di shopee masih kurang, sedangkan loyalitas adalah suatu cara 

untuk memenangkan keunggulan kompetitif dalam persaingan.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan loyalitas 

melalui pengalaman yang berkesan yang membuat konsumen jatuh cinta dan 

mendapatkan kepuasan saat ataupun setelah menggunakan Shopee. metode 

penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data lapangan. Data akan 

dianalisa dengan menggunakan metode kausalitas (sebab-akibat) dengan PLS-SEM 

sebagai alat analisisnya.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Shopee harus bisa 

menciptakan strategi yang memberikan pengalaman yang tidak terlupakan, yang 

mampu membangun rasa kecintaan dan memberikan rasa kepuasan saat ataupun 

setelah berbelanja di Shopee, hal ini mampu meningkatkan loyalitas konsumen.  
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