
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep dan Definisi Pemasaran 

Pemasaran merupakan kegiatan yang diarahkan pada usaha pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada awalnya manusia harus 

mengidentifikasikan kebutuhannya, kemudian berusaha untuk memenuhinya 

dengan jalan mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Pemasaran 

adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Menurut Kotler (2005:9), pemasaran adalah suatu proses sosial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas, sedangkan 

menurut Kertajaya (2002:3),  pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dari 

suatu penawaran kepada pihak pembeli. 

2.2  Pemasaran Jasa 

Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan 

tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh 
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pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga disebabkan oleh 

munculnya jenis jasa baru, sebagai akibat dari tuntutan dan perkembangan 

teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan bisnis 

jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas 

negara serta terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di dunia. Perkembangan 

tersebut pada akhirnya mampu memberikan tekanan yang kuat terhadap 

perombakan regulasi, khususnya pengenduran proteksi dan pemanfaatan 

teknologi baru yang secara langsung akan berdampak kepada menguatnya 

kompetisi dalam industri (Lovelock, 2004:2) 

Dinamika yang terjadi pada sektor jasa terlihat dari perkembangan berbagai 

industri seperti perbankan, asuransi, penerbangan, telekomunikasi, retail, 

konsultan dan pengacara. Selain itu terlihat juga dari maraknya organisasi 

nirlaba seperti LSM, lembaga pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi yang 

kini semakin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada pelanggan atau 

konsumen. Perusahaan manufaktur kini juga telah menyadari perlunya elemen 

jasa pada produknya sebagai upaya peningkatan competitive advantage 

bisnisnya (Hurriyati, 2005: 41). Implikasi penting dari fenomena ini adalah 

semakin tingginya tingkat persaingan, sehingga diperlukan manajemen 

pemasaran jasa yang berbeda dibandingkan dengan pemasaran tradisional 

(barang). 

Zeithaml et.al, (2003:319)  menyatakan bahwa pemasaran jasa adalah 

mengenai janji-janji, janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga. 
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Kerangka kerja strategik diketahui sebagai service triangle (Gambar 1) yang 

memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan menjaga janji mereka dan 

sukses dalam membangun customer relationship. Segitiga menggambarkan 

tiga kelompok yang saling berhubungan yang bekerja bersama untuk 

mengembangkan, mempromosikan dan menyampaikan jasa. Pada sisi kanan 

segitiga adalah usaha pemasaran eksternal yaitu membangun harapan 

pelanggan dan membuat janji kepada pelanggan mengenai apa yang akan 

disampaikan. Sesuatu atau seseorang yang mengkomunikasikan kepada 

pelanggan sebelum menyampaikan jasa dapat dipandang sebagai bagian dari 

fungsi pemasaran eksternal. Pemasaran eksternal yang merupakan permulaan 

dari pemasaran jasa adalah janji yang dibuat harus ditepati.   

 

 

 

 

 

Gambar 2. The Services Marketing Triangle 

Sumber: Zeithaml and Bitner (2003:319) 

Pada dasar segitiga adalah akhir dari pemasaran jasa yaitu pemasaran interaktif 

atau  real time marketing. Disini janji ditepati atau dilanggar oleh karyawan, 

subkontraktor atau agen. Ini merupakan titik kritis. Apabila janji tidak ditepati 
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pelanggan akan tidak puas dan seringkali meninggalkan perusahaan. Sisi kiri 

segitiga menunjukkan peran kritis yang dimainkan pemasaran internal. Ini 

merupakan kegiatan manajemen untuk membuat provider memiliki 

kemampuan untuk menyampaikan janji-janji yaitu perekrutan, pelatihan, 

motivasi, pemberian imbalan, menyediakan peralatan dan teknologi. Apabila 

provider tidak mampu dan tidak ingin memenuhi janji yang dibuat, perusahaan 

akan gagal, dan segitiga jasa akan runtuh. 

2.3 Pengertian Jasa 

Kotler dan Keller (2006:372), mengemukakan pengertian jasa adalah setiap 

tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara 

prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. 

Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik).  

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain 

produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi 

pembeli pertamanya.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu 

yang mempunyai ciri-ciri a) suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen; b) proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak 

menggunakan bantuan suatu produk fisik; c) jasa tidak mengakibatkan 

peralihan hak atau kepemilikan dan; d) terdapat interaksi antara penyedia jasa 

dengan pengguna jasa. 
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2.3.1 Karakteristik Jasa 

Menurut Zeithaml et.al, (2003:20), jasa memiliki empat ciri utama yang 

sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu sebagai berikut:  

1. Tidak berwujud. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, 

mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka 

membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari 

informasi tentang jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, para penyedia 

dan penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi yang digunakan serta 

harga produk jasa tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen, yaitu sebagai berikut: 

a) meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud; b) menekankan 

pada manfaat yang diperoleh; c) menciptakan suatu nama merek (brand 

name) bagi jasa, atau; d) memakai nama orang terkenal untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen. 

2. Tidak terpisahkan (inseparability). Jasa tidak dapat dipisahkan dari 

sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya. Jasa diproduksi 

dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa 

maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa 

tersebut, sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk penjualan 

langsung dengan skala operasi terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, 

perusahaan dapat menggunakan strategi-strategi, seperti bekerja dalam 

kelompok yang lebih besar, bekerja lebih cepat, serta melatih pemberi jasa 

supaya mereka mampu membina kepercayaan konsumen. 
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3. Bervariasi (variability). Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah 

tergantung siapa yang menyajikannya, kapan dan dimana penyajian jasa 

tersebut dilakukan. Ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa 

berdasarkan suatu standar. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat 

menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitasnya, yaitu: a) 

melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik; b) 

melakukan standarisasi proses produksi jasa dan; c) memantau kepuasan 

pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, survei pelanggan, dan 

comparison shopping, sehingga pelayanan yang kurang baik dapat 

diketahui dan diperbaiki. 

4. Mudah musnah (perishability). Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak 

dapat dijual pada masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini 

bukanlah suatu masalah jika permintaannya stabil, karena mudah untuk 

melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan berfluktuasi, 

maka perusahaan akan menghadapi masalah yang sulit dalam melakukan 

persiapan pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan produk, 

penetapan harga, serta program promosi yang tepat untuk mengantisipasi 

ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran jasa. 

2.3.2 Perbedaan Barang dan Jasa 

Beberapa perbedaan barang dan jasa serta implikasinya dalam bidang 

pemasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Services Are Different 

Goods Service Resulting Implications 

Tangible Intangible 

 Service cannot be inventoried  

 Service cannot be patented  

 Service cannot be readily displayed 

or communicated  

 Pricing is difficult 

Standardized Heterogeneous 

 Service delivery and customer 

satisfaction depend on employee 

actions  

 Service quality depends on many 

uncontrollable factors  

 There is sure knowledge that service 

delivered matches what was planned 

and promoted 

Production 

separate 

from 

consumption 

Simultaneous 

production 

and 

consumption 

 Customers participate in and affect 

the transaction  

 Customers affect each other  

 Employees affect the service 

outcome  

 Decentralization may be essential  

 Mass production is difficult 

Nonperishable Perishable 

 It is difficult to synchronize supply 

and demand with services  

 Services cannot be returned or 

resold 

Sumber: Zeithaml and Bitner (2003:20) 

Produk yang dihasilkan di bidang jasa sangat berbeda dengan produk dalam 

bentuk fisik. Perbedaan antara produk dan jasa menyebabkan strategi 

pemasaran yang digunakan juga berbeda. Pemasaran jasa akan menghadapi 

tantangan. Tantangan ini berhubungan dengan pemahaman mengenai 

keinginan dan harapan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan, 

menawarkan jasa yang tidak nyata menjadi nyata, dan memenuhi janji 

kepada pelanggan.  
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2.4.  Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran adalah satu set perangkat pemasaran yang bekerja 

bersama-sama untuk memengaruhi pasar. Kotler (2004:18) mendefinisikan 

bauran pemasaran sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 

sasaran. 

Menurut Yazid (2005:18), bauran pemasaran jasa adalah terdiri dari 7P’s, 

yaitu: produk, harga, tempat, promosi, penyampai jasa, bukti fisik, dan proses.  

1. Produk 

Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran. Produk 

dapat berupa barang atau jasa. Jika tidak ada produk, tidak ada 

pemindahan hak milik, maka tidak ada marketing. Tetapi ada satu hal yang 

perlu diperhatikan oleh organisasi jasa terhadap produk jasanya, yaitu 

kualitas dari produk itu sendiri. Bagaimanapun hebatnya usaha promosi, 

distribusi, dan penetapan harga, jika tidak diikuti dengan produk yang 

bermutu, dan sesuai dengan  kebutuhan dan keinginan oleh konsumen, 

maka usaha bauran pemasaran ini tidak akan berhasil. Oleh sebab itu perlu 

dikaji, produk apa yang akan dipasarkan, bagaimana selera konsumen 

masa kini, apa kebutuhan dan keinginan  mereka.  

Menurut Kotler (2002:20), produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan 

ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sedangkan 

menurut Lupiyoadi (2006:70), produk merupakan keseluruhan konsep 
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obyek atau proses yang memberikan sejumlah manfaat kepada 

konsumen. 

2. Harga 

Harga merupakan suatu cara bagi produsen untuk membedakan 

penawarannya dari pesaingnya. Harga merupakan pendapatan utama 

dalam nilai nominal uang yang diterima oleh produsen. Harga juga 

merupakan salah satu komponen bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga komponen 

bauran pemasaran lainnya yaitu produk, saluran distribusi dan promosi 

menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran. Perusahaan juga harus 

dapat menentukan tujuan penetapan harga yang tepat dan sesuai dengan 

sasaran tujuan perusahaan. 

3. Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran jasa yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk dan 

jasanya kepada konsumen. Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun bagusnya suatu produk 

dan jasa, apabila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin 

produk dan jasa itu akan berguna bagi konsumen, maka konsumen tidak 

akan membelinya. 

Menurut Payne (2001:189),  promosi merupakan alat yang digunakan 

perusahaan jasa untuk berkomunikasi dengan pasar sasaran. Dalam bauran 



26 

 

komunikasi terdapat variasi luas dari alternatif alat komunikasi yang dapat 

dipergunakan dalam suatu program komunikasi. Sedangkan pengertian 

promosi menurut Swastha dan Irawan (2003:79) diartikan sebagai arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan menciptakan pertukaran 

pemasaran. 

4. Tempat/ Lokasi 

Lokasi dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada pelanggan dan dimana lokasi yang strategis. 

Menurut Staton dalam Tjiptono (2004:37), saluran distribusi adalah jalur 

yang dipakai untuk perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir 

atau pemakai dari kalangan industri. 

5. Penyampai Jasa 

Salah satu karakteristik jasa adalah adanya hubungan yang erat antara 

penyedia/pemberi jasa dan pengguna jasa. Baik buruknya pelayanan 

pemberi jasa akan menentukan kualitas jasa perusahaan dan antar 

pengguna jasa tersebut akan mempengaruhi pembelian sekarang dan 

kemudian. 

Menurut Payne (2001:33), orang merupakan unsur yang penting, baik 

dalam produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa. Orang secara 

bertahap menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan jasa 
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mencoba menciptakan nilai tambahan dan memperoleh keunggulan 

kompetitif. Personil bagi pemasaran jasa sangat penting. Keberhasilan 

memasarkan suatu jasa berkaitan erat dengan seleksi, pelatihan, motivasi, 

dan manajemen sumber daya manusia. 

6. Proses 

Proses pada dasarnya adalah gabungan semua aktivitas dalm penyediaan 

jasa kepada pelanggan, umumnya terdiri dari: prosedur, jadwal, 

mekanisme, aktivitas yang terkait erat dengan penyedia jasa. Langkah 

aktual yang dialami konsumen, atau aliran operasional jasa akan menjadi 

bukti yang akan dipakai konsumen untuk menilai jasa. Menurut Tjiptono 

(2004:32) proses adalah produksi atau operasi merupakan faktor penting 

bagi konsumen high-contact service, yang seringkali juga berperan 

sebagai co-producer jasa bersangkutan.  

Proses pada sejumlah kegiatan jasa sangatlah kompleks, sehingga 

mengharuskan konsumen untuk mengikuti serangkaian tindakan yang 

rumit agar proses jasa yang dipesannya menjadi sempurna.  

Menurut Payne (2001:210) Proses adalah “menciptakan dan memberikan 

jasa pada pelanggan merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran, 

karena pelanggan jasa akan memandang sistem pemberian jasa tersebut 

sebagai bagian dari jasa itu sendiri dan pada akhirnya, proses 

mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran dikondisikan 
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untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada 

konsumen”.  

7. Bukti Fisik 

Lingkungan fisik dari perusahaan jasa adalah tempat dimana jasa 

diciptakan serta tempat dimana pemberi jasa dan pelanggan berinteraksi. 

Bukti-bukti fisik ini dapat mempengaruhi persepsi penerima jasa atas 

kualitas jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.  

2.5.  Konsep Experiential Marketing 

Experential Marketing menurut Bernd Schmitt dalam (Hamzah 2007:22), 

menyatakan bahwa pemasar menawarkan produk dan jasanya dengan 

merangsang unsur – unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai 

pengalaman bagi konsumen. Definisi tersebut menjabarkan bahwa apabila 

perusahaan menawarkan produknya dengan jalan experiential marketing, 

maka tidak hanya unsur rasional, tetapi langsung menyentuh ke sisi 

emosional konsumen untuk membeli sebuah produk. Pernyataan ini di 

dukung oleh Kertajaya (2004), yaitu untuk memenangkan persaingan produk 

atau layanan yang ditawarkan harus menghasilkan sensasi yang tidak 

terlupakan atau memorandum experience kepada konsumen. 

Menurut Kertajaya (2006), experiential marketing adalah suatu konsep 

pemasaran bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal 

dengan menyentuh emosi mereka danmemberikan suatu feeling yang positif 

terhadap produk dan service.  
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Experiential marketing menciptakan koneksi langsung dan tahan lama antara 

merek dan konsumen. Pengalaman pribadi membantu pelanggan membuat 

keputusan pembelian yang lebih tepat. Menurut Schmitt (1999), menyarankan 

bahwa experiential marketing menggunakan sensorik, strategi emosional, 

intelektual dan perilaku untuk membangun kesadaran merek dan mendorong 

pertumbuhan penjualan. 

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelian konsumen tidak hanya berfokus pada cost, feature dan benefit 

sebuah produk saja, akan tetapi mempertimbangkan dalam proses pembelian 

yang berasal dari otak kiri dan otak kanan yang berperan penting dalam 

proses pembelian karena merangsang unsur emosi konsumen yang akan lebih 

efektif dan efisien untuk menarik konsumen juga membuat konsumen puas. 

Menghadapi situasi persaingan yang semakin tajam, perusahaan harus mampu 

mendefinisikan keunggulan utama yang membedakannya dengan perusahaan 

lain. Hal itu ditujukan untuk membuat konsumen yakin mengenai produk dan 

jasa yang ditawarkan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan aset yang 

diinginkan. Usaha untuk meyakinkan konsumen adalah dengan membangun 

merek dan menciptakan komunikasi dua arah dengan konsumennya. Peran 

pemasar untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan konsumennya 

mampu memberikan pengalaman pada konsumen, dengan menciptakan 

pengalaman berharga kepada konsumen dan membuat konsumen senang 

dapat memenuhi atau sesuai dengan gaya hidupnya.  
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Berbagai jenis bisnis mulai melirik pemasaran yang memberikan pengalaman 

(experiential marketing), yaitu memberikan pengalaman emosional yang 

unik, positif dan mengesankan kepada konsumen. Menurut Alma (2004) 

pengalaman itu berupa emosional benefit yang ditawarkan lembaga sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Experience atau pengalaman adalah peristiwa-

peristiwa yang memiliki kesan pribadi, yang timbul sebagai hasil dari 

observasi langsung atau partisipasi dalam suatu kejadian baik secara nyata, 

berupa mimpi, maupun virtual. 

Menurut Schmitt (1999), experience adalah suatu peristiwa yang bersifat 

pribadi dalam merespon stimulasi yang diberikan oleh penjual/produsen. 

Experiential marketing (pemasaran yang memberikan pengalaman) ada 

dimana-mana, dalam berbagai macam pasar dari barang-barang konsumen ke 

produk industri dan berteknologi tinggi, perusahaan menggunakan experiential 

marketing untuk tujuan yang berbeda-beda. Tujuan tersebut adalah 

mengembangkan produk baru, berkomunikasi dengan pelanggan, memperbaiki 

hubungan penjualan, merancang jarak retail, dan membangun website. 

2.5.1.  Kegunaan Experiential Marketing 

Experiential marketing semakin banyak digunakan oleh berbagai 

perusahaan untuk menciptakan experiential connection dengan konsumen 

nya. Experiential marketing sangat relevan bagi perusahaan multinasional 

untuk mendorong terbentuknya merek global. Experiential marketing dapat 

digunakan secara menguntungkan didalam banyak situasi diantaranya: 
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1. Membangkitkan kembali merek yang telah mengalami penurunan. 

2. Mendeferensiasikan sebuah produk dari para pesaingnya. 

3. Menciptakan sebuah image dan identitas untuk sebuah perusahaan. 

4. Mempromosikan inovasi. 

5. Mendorong percobaan (trial) pembelian dan yang paling penting adalah 

kepuasan konsumen. 

2.5.2. Strategi Unsur-Unsur Pengalaman / Strategic Experiential Modules 

(SEMs) 

Strategic  Experiential  Modules  (SEMs)  sebagai  dasar  dari experiential 

marketing. Sasaran experiential marketing untuk memberikan pengalaman 

kepada konsumen melalui lima tipe pengalaman. Modul ini merupakan 

kombinasi yang menciptakan suatu kesatuan experience yang istimewa. 

Berikut ini adalah kelima tahapan experience yang menyusun strategic 

Experiential Modules (SEMs), yaitu : 

1. Sense 

Melalui sense, menciptakan pengalaman pada kelima panca indera yaitu 

penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Tujuan 

umum dari sense marketing adalah untuk menghasilkan kenikmatan 

estetika (kegembiraan, keindahan, kepuasan) konsumen melalui 

rangsangan pancaindera. Estetika dalam lingkup pemasaran adalah suatu 

cara memasarkan produk melalui rangsangan panca indera yang 

menghasilkan output berupa identitas merek produk itu sendiri. 
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2. Feel 

Adalah suatu strategi dan implementasi yang bermaksud mempengaruhi 

pasar atas produk melalui media experience providers, untuk dapat 

berhasil harus dipahami bagaimana cara menciptakan sesuatu perasaan 

pada saat proses konsumsi terhadap produk berlangsung. Tujuan utama 

dari feel marketing adalah menciptakan ikatan kuat antar merek dan 

konsumennya. Feel ini menyentuh inner feelings and emotions, dengan 

sasaran membangkitkan pengalaman afektif, sehingga ada rasa gembira 

dan bangga. 

 

3. Think 

Tujuan utama dari think marketing adalah mendorong konsumen untuk 

terlibat dalam suatu pemikiran kreatif yang luas dan berdampak pada 

perubahan image produk. Sekaligus juga berperan penting dalam 

merubah asumsi dan ekspektasi konsumen yang kuno.  Think  ini  

menciptakan  aspek  kognitif,  problem  solving experience (pemecahan 

masalah pengalaman). Pikiran yang bagus akan membawa pelanggan 

mampu berpikir positif, sehingga memberikan opini yang positif terhadap 

produk atau perusahaan. Inti dari think marketing adalah bagaimana cara 

menarik minat konsumen pada perusahaan dan produk yang ditawarkan 

melalui ajakan untuk berpikir kreatif. 
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4. Act 

Act marketing di desain untuk menciptakan experience konsumen yang 

berkaitan dengan kondisi fisik, pola perilaku jangka panjang dan gaya 

hidup sebagai manifestasi dari interaksi dengan orang lain. Pada 

pemasaran tradisional seringkali diabaikan kemungkinan diciptakannya 

act experience. Dari sisi perilaku konsumen, pemasar lebih memusatkan 

perhatian pada bagaimana cara mempengaruhi dan mengelompokkan 

perilaku dan gaya hidup konsumen daripada memahami keseluruhan 

kualitas act experience. 

 

5. Relate 

Relate marketing mengembangkan suatu experience diluar sensasi 

personal, perasaan, logika, dan tindakan dengan menghubungkan 

individu pada konteks sosial budaya yang lebih luas dalam merefleksikan 

suatu merek. Relate marketing seringkali menghasilkan experience dalam 

bentuk sense,  feel, think, relate dan act walaupun tujuan utamanya 

adalah membangun relasi antara arti sosial dari produk tersebut dengan 

konsumennya. Inti dari relate marketing adalah mengajak orang untuk 

bersosialisasi, berhubungan atau mempunyai ikatan dengan orang lain 

atau kelompok sosial lain bahkan dengan kebudayaannya secara 

keseluruhan melalui media produk tersebut. Tujuan lain dari relate 

marketing  adalah  setara  dengan  tujuan  kita  mengkaitkan  diri dengan 

orang lain yaitu memenuhi kebutuhan untuk berada dalam suatu 
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kelompok dan memperoleh apa yang disebut sebagai identitas social 

2.6  Kepuasan Pelanggan 

2.6.1  Pengertian Kepuasan 

Kotler (2002:42), menjelaskan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk. 

Dalam penilaian mengenai kepuasaan, seseorang harus terlebih dahulu 

mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Setelah 

melakukan pembelian terhadap produk atau jasa, pelanggan dapat 

membandingkan antara kinerja produk atau jasa dengan harapannya. Pada 

konteks ini, tujuan pemasaran pada suatu perusahaan adalah menghasilkan 

nilai pelanggan yang menguntungkan.  

2.6.2  Pengertian Pelanggan 

Pelanggan merupakan obyek dari sebuah kegiatan perusahaan atau 

organisasi. Dalam penelitian ini pelanggan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam menentukan kepuasaan pelayanan yang telah diterima atau 

dikonsumsi pelanggan adalah orang yang membeli barang atau jasa 

perusahaan (Tjiptono, 2004:128). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelanggan 

adalah seseorang atau lembaga yang mengkonsumsi barang atau jasa 

perusahaan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. 
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2.6.3  Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Banyak pakar memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan. Day 

dalam Tjiptono (2004:146), menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. 

Engel dalam Tjiptono (2004:146), mengungkapkan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampui 

harapan  pelanggan. 

Kotler dalam Tjiptono (2004:147), juga menandakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.. 

2.6.4  Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sebenarnya konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. Pencapaian 

kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun kompleks. Dalam 

hal ini peranan setiap individu dalam service encounter sangatlah penting dan 

berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan secara lebih baik, maka diperlukan pemahaman sebab-

sebab timbulnya kepuasan 

Engel, et al , juga mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 
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memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan.Selanjutnya, Engel 

dalam Tjiptono (2004:349)  menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidak puasan 

timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kepuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi purnabeli dimana 

alternatif yang dipilih mempunyai kesesuaian antara kinerja dan harapan yang 

sekurangkurangnya memberikan hasil sama atau melebihi harapan pelanggan. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 3 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Tjiptono (2001:130) 
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2.6.5  Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2002:9), membuat beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan pelanggan yang 

mereka ciptakan, yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Usulan 

Sistem ini menggunakan media formulir atau kuisioner dalam penyampaian 

keluhan atau usulan. Sistem ini bukan hanya membantu penyedia jasa untuk 

bertindak lebih cepat dalam mengatasi masalah, tetapi juga memberi 

gagasan baru untuk peningkatan produk atau layanan. 

 

2. Survei Kepuasan Pelanggan 

Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan. Kelebihan dari metode ini adalah pihak manajemen hotel dapat 

mengetahui penilaian pelanggan terhadap produk yang ditawarkan secara 

berkala, sehingga dapat menjaga konsistensi pelayanan. Namun metode ini 

membutuhkan biaya yang cukup mahal. 

 

3. Belanja Samaran atau Siluman 

Belanja samaran disini menggunakan pihak lain yang dianggap independen 

untuk mengkonsumsi produk dari pihak penyedia jasa dan melaporkan 

pengalaman mereka ketika mengkonsumsi produk tersebut. Cara ini sangat 

efektif untuk mengetahui kinerja staf dan karyawan. 
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4. Analisis Pelanggan yang Hilang 

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan yang berhenti 

mengkonsumsi produk penyedia jasa, atau beralih ke produk penyedia jasa 

lainnya. Penyedia jasa bukan hanya melakukan wawancara dengan pelanggan 

yang beralih, tetapi juga harus memonitor tingkat kehilangan pelanggan. 

Tingkat kehilangan yang meningkat menunjukkan bahwa perusahaan gagal 

memuaskan pelanggan. 

 

2.6.6  Strategi Kepuasan Pelanggan 

Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut 

pelangan suatu perusahaan. Menurut Schnaars dalam Tjiptono (2004:134), 

kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan 

komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. 

Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, antara lain : 

1. Strategi pemasaran berupa relationship marketing 

Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesai. Dengan 

kata lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus. 
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2.  Strategi superior customer service 

Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana 

yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha yang gigih agar 

dapat tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 

memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik. 

 

3. Strategi unconditional service guarantee 

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 

juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 

kinerja yang lebih baik. 

 

4. Strategi penanganan keluhan yang efisien 

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 

penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan. Karena semakin lama keluhan ditangani, 

maka pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Strategi peningkatan kinerja 

perusahaan. 
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5. Menerapkan quality function deployment 

Yaitu praktik untuk merancang proses sebagai tangapan terhadap 

kebutuhan pelanggan, QFD berusaha menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan 

demikian, QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan 

kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap 

kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas 

maksimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 

       Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Judul Data 

Peneliti 

Tujuan 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil 

Penelitian 

The Impact Of 

experiential 

marketing and 

customer 

satisfaction on 

customer 

commitment in 

the world of 

social 

networks 

 

 

 

 

 

 

Khaled 

Alkiani, 

Kwek 

Choon Ling, 

Anas 

Ahmad 

Abzakh 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

To determine 

the impact of 

experiential 

marketing 

can be 

influential in 

creating 

customer 

satisfaction 

 

 

 

 

 

Data primer 

akan 

dikumpulkan 

survei sendiri 

dikelola 

berdasarkan 

cross-

sectional 

study.Di 

dalam survey 

jenis kelamin 

laki-laki 

mewakili 

53% dari total 

responden  

dan sisanya 

47% dari 

responden 

diwakili oleh 

jenis kelamin 

perempuan 

sebagai hasil 

penelitian ini, 

merasakan 

pengalaman 

yang positive 

terkait dengan 

kepuasan 

pelanggan. Di 

tangan, 

temuan dari 

penelitian ini 

menolak 

berpikir, 

bertindak, 

dan 

menceritakan 

pengalaman 

yang akan 

berhubungan 

dengan 

kepuasan 

pelanggan 

 

 

 

Experiential 

Marketing 

Sebagai Suatu 

Strategi Dalam 

Mneciptakan 

Customer 

Satisfaction 

dan Repeat 

Buying Untuk 

Meningkatkan 

Kinerja  

Pemasaran 

Farida 

Indriani 

(2006) 

Untuk 

menganalisa  

Experiential 

Marketing 

dapat 

berpengaruh 

pada suatu 

strategi untuk 

menciptakan 

customer 

satisfaction 

dan repeat 

buying dalam 

meningkatkan 

kinerja   

Metode 

analisis 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

yang menguji 

validitas 

reabilitas, 

Koefesien, 

korelasi, 

Regresi 

sederhana. 

Regresi 

berganda. 

Pengembanga

n konsep 

Experiential 

Marketing 

sebagai suatu 

strategi untuk 

menciptakan 

emotional 

involvement 

pada diri 

konsumen 

saat 

mengkonsum

si produk  
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 Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu ( Lanjutan) 

Judul Data 

Peneliti 

Tujuan 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil 

Penelitian 

    atau jasa akan 

memberikan 

suatu makna 

bagi pihak 

perusahaan 

bahwa 

experiential 

marketing 

dapat 

dijadikan 

dasar bagi 

strategi 

peningkatan 

kinerja pasar 

Analisis 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Kasus 

Hypermart 

Malang Town 

Squzre)  

 

Andriani 

Kusumawat

i 

(2011) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

secara 

simultan, 

pengaruh 

secara parsial, 

dan secara 

dominan dari 

variabel 

Experiential 

Marketing 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

Hypermart 

Malang Town 

Square 

Metode 

survey 

dengan 

menyebarkan 

kusioner 

sebanyak 50 

responden. 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

convinance 

sampling, 

mengingat 

populasi 

tersebut tidak 

dapat 

diketahui 

jumlahnya 

Terdapat 

pengaruh 

yang 

significant 

antara 

Experiential 

Marketing(X) 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

 

 


