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Masalah dalam penelitian ini adalah pada tahun 2015-2016 mengalami fluktuasi penjualan 

rata-rata penjualan sebanyak 11.57%. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  apakah 

dimensi sense, feel, think, act , dan relate memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Bangi Kopitiam, dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dimensi 

experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan Bangi Kopitiam. Objek yang diteliti 

pada penelitian ini yaitu pelanggan yang pernah mengunjungi dan menikmati menu di Bangi 

Kopitiam dan Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif verifikatif. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling dan Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 

responden dengan kriteria yang pernah mengunjungi Bangi Kopitiam dan menikmati menu. 

Untuk melihat kontribusi setiap variabel bebas secara parsial digunakan uji t dan untuk 

menguji hipotesis digunakan uji F.Kontribusi variabel dimensi experiential marketing (X) 

berperan dalam mempengaruhi Variabel Y (kepuasan pelanggan) sebesar 55,6% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil Analisis kuantitatif membuktikan bahwa variabel 

feel (X2) memberikan pengaruh paling besar dengan β sebesar 0,377 sedangkan variabel act 

(X4) memberikan pengaruh paling kecil dengan β 0,221. 

Kata kunci: Experiential marketing, sense, feel, think, act, relate, customer satisfaction café. 
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MOTTO 
 

 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 

karunia Allah).”  

(Q.S. Yusuf: 87) 
 

 

 

In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next 

best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing. 

(Theodore Roosevelt) 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

 

Banyaknya café yang bermunculan telah menimbulkan suatu persaingan, 

khususnya dalam persaingan harga, mutu makanan, dan pelayanan antar usaha 

sejenis. Keadaan inilah yang membuat konsumen lebih selektif dalam menentukan 

pilihannya. Persaingan yang terjadi antar bisnis usaha makanan ini mendorong 

masing-masing perusahaan untuk menciptakan peluang dengan menerapkan ide-

ide baru untuk menarik minat konsumen. 

Tingkat persaingan yang semakin tinggi mengakibatkan konsumen memiliki 

persepsi yang tinggi terhadap kualitas, pilihan produk, suasana lebih nyaman dan 

pelayanan yang lebih bernilai, tetapi dengan membayar lebih murah, waktu lebih 

cepat, dengan usaha dan resiko yang lebih rendah. Saat ini persaingan pada usaha 

jasa café tidak hanya pada harga, namun menyangkut variabel lain yang berkaitan 

dengan nilai atas pengalaman berbelanja konsumen. Setiap pengelola café harus 

dapat melaksanakan strategi pemasaran dengan tepat sehingga mampu bersaing 

dan keunggulan yang dapat memuaskan pelanggan. 

Dengan adanya perubahan dan pengaruh itu, maka menyebabkan pergeseran atau 

perubahan fungsi cafe atau coffee shop, yang melahirkan fenomena dan budaya 

baru. Selain jalan-jalan ke shopping center untuk berbelanja, biasanya mereka 
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juga menghabiskan waktu di coffee shop. Di samping coffee shop tempat untuk 

minum teh atau kopi dan menyantap makanan ringan, para pelanggan melihat ada 

banyak peluang dan manfaat yang mereka dapatkan saat berkunjung ke coffee 

shop sebagai tempat berkumpul, bersosialisasi, berkencan, bertukar pikiran. 

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih 

suatu café. Salah satu faktor yang diharapkan oleh konsumen adalah faktor 

kenyamanan, konsumen dapat merasakan suasana yang tenang, santai dan 

pelayanan yang baik saat berkunjung ke suatu café. Karena itu, sangatlah penting 

bagi sebuah café untuk mempertimbangkan suasana di dalam café maupun di luar 

sehingga tercipta suatu kenyaman dan dapat mengungguli café dan coffee shop 

lainnya yang sejenis. Kenyamanan tempat di café dapat diciptakan melalui 

pemilihan warna, penempatan meja makan, pencahayaan, penampilan dari café itu 

sendiri. 

TABEL 1.1 DATA CAFE DAN COFFEE SHOP BANDAR LAMPUNG                                                            

                     TAHUN 2015-2016 

 

Sumber :www.infobdl-net.com, 2016 

NO NAMA CAFE/COFFEE SHOP LOKASI 

1 THE COFFEE JL. WAY SUNGKAI NO.9 PAHOMAN 

2 YOZAA CAFÉ JL. PANGERAN ANTASARI 

3 CAFÉ D’ARTE JL. SINGOSARI NO. 21 ENGGAL 

4 YELLOW TRUCK COFFEE JL. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM 

NO.109, LAMPUNG 

5 LIEPS CAFE JL.WOLTER WONGSIDI NO.33 

6 BANGI KOPITIAM JL. GATOT SUBROTO NO. 73 

8 GRANNY’NEST JL. PULAU SEBUKU, TJ. 

BARU,LAMPUNG 

9 DAWIL’S CAFE JL. KARTINI BANDAR LAMPUNG 

10 EL’S COFFEE HOUSE JALAN MAYOR BATU BARA NO.134A 

11 CHOCOTIERS CAFE JALAN GATOT SUBROTO NO.5A 

PAHOMAN, BANDAR LAMPUNG. 
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Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat beberapa cafe yang tersebar di daerah Bandar 

Lampung. Masing-masing cafe dan coffee shop diatas tidak hanya bersaing 

melalui produk berupa makanan ataupun minuman yang ditawarkan, tetapi juga 

melalui suasana tempat yang diberikan untuk  menambah kenyamanan para 

konsumen. Strategi yang dapat dilakukan oleh pengelola bisnis restoran salah 

satunya yaitu dengan menerapkan  experential marketing. Pendekatan ini dinilai 

sangat efektif karena sejalan dengan perkembangan jaman lebih menekankan pada 

pemberian pengalaman kepada konsumen yang menjadi nilai tambah bagi 

perusahaan untuk membedakan bisnis restoran satu dengan bisnis restoran yang 

lain (kompetitor). 

Menurut Smilansky ( 2009 ), Experiential marketing is the process of identifying 

and satisfying customers need and aspirations profitability, engaging them 

through two-way communications that bring brand personalities to life and add 

value to the target audience. Dapat diartikan experiential marketing adalah proses 

mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan aspirasi yang 

menguntungkan, melibatkan dengan menggunakan komunikasi sehingga 

memberikan kepribadian terhadap merek tersebut untuk bisa hidup dan menjadi 

nilai tambah (add value) kepada target pelanggan. 

Pine  dan Gilmore (1999) berpendapat bahwa “Experience are event that engage 

individuals in a personal way” yang berarti pengalaman adalah suatu kejadian 

yang terjadi dan mengikat pada setiap individu secara personal. 

Melalui experiential marketing, konsumen akan mampu membedakan café yang 

satu dengan yang lainnya karena mereka dapat merasakan dan memperoleh 
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pengalaman secara langsung melalui lima pendekatan (Sense), (Feel),( Act), 

(Relate), (Think), baik sebelum maupun ketika mereka menggunakan sebuah jasa. 

Experiential marketing sangat efektif bagi perusahaan untuk membangun 

kepuasan kepada konsumen. 

Elemen-Elemen Experiential Marketing (Schmitt: 1999) terdiri dari: 

1. Sense, Sense berkaitan dengan gaya (styles) dan simbol-simbol verbal dan 

visual yang mampu menciptakan keutuhan sebuah kesan,desain atau tata 

ruang menarik. 

2. Feel, Perasaan di sini sangatlah berbeda dengan kesan sensorik karena hal ini 

berkaitan dengan suasana hati dan emosi jiwa seseorang, pelayanan karyawan 

ramah & sopan. 

3. Think, dengan berpikir (think) dapat merangsang kemampuan intelektual dan 

kreativitas seseorang, berkumpul dengan teman, pasangan, keluarga, dll. 

4. Act berkaitan dengan perilaku yang nyata dan gaya hidup seseorang. 

mengkomunikasikan dengan  baik informasi seputar produk terbarunya 

melalui media website, billboard, twitter, dll. 

5. Relate berkaitan dengan budaya seseorang dan kelompok referensinya yang 

dapat menciptakan identitas sosial. Café  yang identik bagi kelas ekonomi 

menengah atas untuk berkumpul bersama, teman, pasangan, keluarga, rekan 

kerja, dll. 

Konsumen sebagai sasaran pemasaran perusahaan selalu menentukan sendiri apa 

yang hendak dibelinya, banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk 

membeli. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen tindakan 

nyata konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kejiwaan dan faktor luar 
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lainnya yang mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang 

atau jasa yang diinginkannya. Perilaku konsumen suatu produk atau jasa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keyakinan konsumen terhadap 

produk atau jasa yang bersangkutan, keyakinan terhadap pengalaman masa lalu 

konsumen. Salah satunya yang menerapkan strategi experiental marketing adalah 

Bangi Kopitiam asal Malaysia. Usaha yang berdiri tahun 2006 ini resmi masuk 

Indonesia tahun 2011 lalu. Sampai hari ini, terdapat 71 cabang Bangi Kopi Tiam 

di seluruh Indonesia. 

Bangi Kopitiam adalah sebuah café yang mengantarkan tema klasik. Produk yang 

ditawarkan mereka disana berupa makanan dan minuman yang tak jauh berbeda 

dengan cafe dan coffee shop sejenis yang ada di Bandar Lampung. Mulai dari Teh 

tarik  ataupun soft drink berupa cappucino, lemon tea, dan beragam aneka juice 

disediakan disana. Begitu pun dengan berbagai makanan ringan dan berat seperti 

onion ring, chicken crispy ataupun roti kaya, nasi lemak dengan berbagai varian 

rasa telah berdiri sejak tahun 2012 dan terletak di Bandar Lampung tepatnya di 

Jl.Gatot Subroto no.73, Garuntang, Bandar Lampung. Sejak pertama berdiri Bangi 

Kopitiam mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Banyak café dan coffee 

shop yang sejenis bermunculan di wilayah yang sama sempat membuat jumlah 

konsumen menurun. 

Bangi Kopitiam merupakan sebuah tempat makan yang memadukan konsep kedai 

kopi dan restoran. Setidaknya ada 100 menu makanan dan 100 menu minuman 

yang dijual di tempat ini. Menu makanan di tempat ini mulai harga Rp 25.000 - 

Rp 65.000 per porsi. Sementara minuman mulai Rp 20.000 - Rp 40.000 per gelas. 
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Bangi Kopitiam juga menyediakan makanan ringan berupa aneka olahan roti yang 

dibanderol seharga mulai Rp 15.000 - Rp 30.000 per porsi. 

Sesuai dengan pendapat Sutisna (2001) bahwa suasana toko juga akan 

menentukan citra toko itu sendiri. Kotler dan Keller (2009) mengatakan identitas 

sebuah toko dapat dikomunikasikan kepada konsumen melalui dekorasi toko atau 

secara lebih luas dari suasana tokonya. Meskipun sebuah suasana tempat tidak 

secara langsung mengkomunikasikan kualitas produk dibandingkan dengan iklan, 

suasana tempat merupakan komunikasi secara diam-diam yang dapat 

menunjukkan kelas sosial dari produk-produk yang ada didalamnya. Jika cafe 

dilengkapi dengan pengaturan ruangan yang nyaman, dan artistik penggunaan 

warna cat dinding yang sejuk, semuanya menunjukkan adanya suasana tempat 

yang berkelas. Cafe Bangi Kopitiam ini sendiri memiliki suasana tempat yang 

cukup menarik dengan menggunakan konsep klasik, Bangi Kopitiam memberikan 

berbagai fasilitas yang dapat memanjakan pengunjungnya mulai dari live music, 

outdoor dan indoor, tempat duduk yang nyaman, free wifi, pelayanan yang ramah, 

Vip Room, Meeting Room serta pencahayaan yang baik. serta masih banyak lagi 

yang mendukung suasana di dalam Bangi Kopitiam yang dapat menarik minat 

para konsumen untuk berkunjung kesana. 
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TABEL 1. 2 DATA PENJUALAN BANGI KOPITIAM JANUARI -    

DESEMBER 2015                            

 

NO BULAN DATA PENJUALAN 

(RP) 

PERSENTASE 

(%) 

1 JANUARI 49.535.000 - 

2 FEBRUARI 46.780.000 -5.56% 

3 MARET  50.450.000 7.85% 

4 APRIL  47.920.000 -5.01% 

5 MEI 46.405.000 -3.16% 

6 JUNI 44.615.000 -3.86% 

7 JULI 48.390.000 8.46% 

8 AGUSTUS 45.280.000 -6.43% 

9 SEPTEMBER 53.475.000 18.10% 

10 OKTOBER 50.946.000 -4.73% 

11 NOVEMBER  51.256.000 0.61% 

12 DESEMBER 53.975.000 5.30% 

RATA-RATA 589.017.000 11.57% 

Sumber : Bangi Kopitiam Bandar Lampung,2016 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penjualan dari bulan Januari-Desember 2015 

mengalami fluktuasi, dimana penjualan tertinggi bulan September dengan jumlah 

Rp.53.475.000  karena bertepatan dengan libur sekolah, penjualan terendah bulan 

Juni dengan jumlah Rp. 44.615.000 karena bertepatan dengan bulan suci 

Ramadhan.  

Berdasarkan  data penjualan pada Tabel 1.2, dapat dilihat fluktuasi penjualan 

bulanan yang menyebabkan tidak optimalnya penjualan pada Bangi Kopitiam.  
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Untuk itu maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Dimensi Experiential Marketing terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada  

Café Bangi Kopitiam Bandar lampung) ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan tabel penjualan Bangi Kopitiam Januari-Desember 2015 mengalami 

berfluktuasi dengan rata-rata penjualan sebesar 11,57% karena munculnya para 

pesaing baru pada tahun 2015 berdasarkan hasil tersebut , maka : 

1. Apakah variabel Sense berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bangi Kopitiam ? 

2. Apakah Variabel Feel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bangi Kopitiam ? 

3. Apakah Variabel think berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bangi Kopitiam ? 

4. Apakah Variabel act  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

Bangi Kopitiam ? 

5. Apakah Variabel relate berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bangi Kopitiam ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh sense terhadap terciptanya kepuasan konsumen pada 

penggunjung Bangi Kopitiam. 

2. Menganalisis pengaruh feel  terhadap terciptanya kepuasan konsumen pada 
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penggunjung Bangi Kopitiam. 

3. Menganalisis pengaruh think  terhadap terciptanya kepuasan konsumen pada 

penggunjung Bangi Kopitiam. 

4. Menganalisis pengaruh act  terhadap terciptanya kepuasan konsumen pada 

penggunjung Bangi Kopitiam. 

5. Menganalisis pengaruh relate terhadap terciptanya kepuasan konsumen pada 

penggunjung Bangi Kopitiam. 

D. Manfaat penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan memberikan hasil yang 

bermanfaat sejalan dengan penelitian ini. 

a. Bagi pihak perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam memecahkan masalah dan dapat menetapkan kebijaksanaan 

yang tepat dalam melaksanakan experiential marketing sehingga dapat 

menimbulkan kepuasaan konsumen. 

b. Bagi pihak lain, tambahan informasi dan bahkan perbandingan bagi peneliti 

lain yang meneliti pada bidang usaha yang sama . masukan untuk 

mengembangkan wawasan ilmiah khususnya dalam bidang marketing 

maupun khalayak umum menambah pengetahuannya. 

c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

konsep pemasaran, khususnya experiential marketing, serta dapat 

membandingkan teori- teori yang didapat dari perkuliahaan dengan praktek 

sesungguhnya didalam  sebuah perusahaan. 



 
 

 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA,RERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A.  Pemasaran  

 

Pemasaran merupakan suatu upaya mengantar perusahaan mencapai tujuan 

melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Pemasaran meliputi berbagai 

kegiatan yang terkait dengan upaya menyampaikan produk kepada konsumen di 

antaranya penetapan harga, penentuan produk sesuai keinginan konsumen, 

kegiatan distribusi dan kegiatan promosi.  

 

Untuk melakukan pemasaran, maka manajer pemasaran sebagai salah satu fungsi 

perusahaan harus mengenali seluk-beluk kebutuhan manusia dengan memberikan 

kepuasan bagi konsumen.  

 

Pengertian pemasaran ini mencakup kegiatan yang sangat luas, bukan hanya 

sekedar kegiatan distribusi dan penjualan semata-mata, tetapi meliputi segala 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik berupa 

barang maupun jasa, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.  

 

Setiap manusia yang terlibat dalam dunia pemasaran, ingin mengembangkan 

profesinya, oleh sebab itu sangatlah diperlukan gambaran yang jelas tentang arti 

dan prinsip-prinsip pemasaran. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertian pemasaran, maka penulis 

mencoba melakukan pendekatan terhadap berbagai rumusan pemasaran yang 

dikemukakan oleh ahli pemasaran seperti yang dikutip di bawah ini.  

 

Definisi pemasaran menurut Kotler (2009) pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.  

 

Definisi pemasaran menurut Asosiasi Pemasaran Amerika (Kotler, 2009), yaitu: 

“pemasaran adalah proses untuk merencanakan dan melaksanakan perancangan, 

penetapan harga, promosi, dan distribusi dari ide, barang, dan layanan untuk 

menimbulkan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu dan organisasi”.  

Definisi ini memberikan arti bahwa pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan melalui suatu proses 

pertukaran. 

 

Dalam hal ini pertukaran yang dimaksud adalah barang dan jasa, serta uang dan 

tenaga. Kegiatan pemasaran melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi, di 

mana pihak yang satu menginginkan kepuasan, sedangkan pihak yang lainnya 

ingin memperoleh laba. Pihak-pihak yang dimaksud adalah produsen dan 

konsumen.  

 

Produsen menciptakan barang atau jasa sedangkan konsumen adalah pihak yang 

memiliki kebutuhan dan keinginan untuk dipenuhi. Jadi disebabkan karena adanya 
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kepentingan dari masing-masing pihak, maka timbullah yang disebut pertukaran 

atau arus perpindahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.  

 

Pemasaran juga merupakan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai 

suatu sistem keseluruhan. Dikatakan sebagai suatu keseluruhan, karena pemasaran 

mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen, menentukan harga yang sesuai, menentukan cara-cara promosi yang 

tepat dan pola distribusi produk yang efektif.  

 

Selanjutnya pemasaran juga mempunyai sasaran tertentu yaitu berusaha 

memberikan kepuasan bagi konsumen yang ada maupun pembeli yang potensial, 

sehingga pemasaran bukanlah suatu kegiatan yang statis sifatnya melainkan suatu 

kegiatan yang dinamis dari keinginan konsumen. 

 

B.  Pemasaran Jasa 

1. Pengertian Pemasaran Jasa 

Menurut Lupiyoadi (2006), pemasaran jasa adalah setiap tindakan yangditawarkan 

oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Umar 

(2003), pemasaran jasa adalah pemasaran yang bersifat intangible dan immaterial 

dan dilakukan pada saat konsumen berhadapan dengan produsen. 

 

Zeithaml dan Bitner  (2003) menyatakan bahwa pemasaran jasa adalah mengenai 

janji-janji, janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga. Kerangka kerja 

strategik diketahui sebagai service triangle (Gambar 1) yang memperkuat 

pentingnya orang dalam perusahaan menjaga janji mereka dan sukses dalam 
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membangun customer relationship. Segitiga menggambarkan tiga kelompok yang 

saling berhubungan yang bekerja bersama untuk mengembangkan, 

mempromosikan dan menyampaikan jasa. 

 

Ketiga pemain utama ini diberi nama pada poin segitiga: perusahaan (departemen 

atau manajemen), pelanggan dan provider (pemberi jasa). Provider dapat pegawai 

perusahaan, subkontraktor, atau pihak luar yang menyampaikan jasa perusahaan. 

Antara ketiga poin segitiga ini, tiga tipe pemasaran harus dijalankan agar jasa 

dapat disampaikan dengan sukses: pemasaran eksternal (external marketing),   

pemasaran interaktif (interactive marketing), dan pemasaran internal (internal 

marketing). 

 

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. 
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Gambar 2.1 Strategi Pemasaran Jasa 

Sumber: Zeithaml and Bitner (2003) 

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 

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. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu 

tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen, dalam arti jasa 

Internal Marketing 

Enabling Promises 

External Marketing 

Enabling Promises 

Providers

 

 Internal Marketing 
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yang diberikan tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum 

dikonsumsi.  

 

Bauran pemasaran jasa merupakan pengembangan bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) produk hanya mencakup 4P, 

yaitu : Product, Price, Place, dan Promotion. Sedangkan untuk jasa keempat P 

tersebut masih kurang mencukupi, sehingga para ahli pemasaran menambahkan 

3 unsur, yaitu : People, Process, dan Customer Service.  

 

Menurut Lupiyoadi (2006), elemen marketing mix terdiri dari tujuh hal, yaitu : 

Product (jasa seperti apa yang ingin ditawarkan kepada konsumen), Price 

(bagaimana strategi penentuan harga), Place (bagaimana sistem penghantaran / 

penyampaian yang akan diterapkan), Promotion (bagaimana promosi yang 

harus dilakukan), People (tipe kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat 

dalam pemberian jasa), Process (bagaimana proses dalam operasi jasa), 

Customer Service (bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen). 

a. Kembang Jasa (Flower of Service) 

Layanan jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai dan memberikan 

manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai akibat dari 

membawa perubahan yang diinginkan di atau atas nama penerima layanan. 

(Lovelock, 2005) 
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GAMBAR 2.1 KEMBANG JASA (THE FLOWER OF SERVICES) 

Sumber: Lovelock, 2005. 

Layanan tambahan yang mempermudah  

1. Information, informasi sangatlah  penting dalam penyedia jasa. Dengan 

memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat dapat menjadi suatu 

kekuatan dalam sebuah jasa. Contoh, jadwal kereta dan pesawat, bantuan untuk 

menemukan lokasi outlet ritel tertentu, sampai dengan ke informasi mengenai 

layanan dari perushaan professional.  

2. Order taking, penerimaan pesanan meliputi aplikasi ,pengisian pesanan, 

dan revervasi atau check-in. Reservasi (termasuk pembuatan janji dan check-in) 

mewakili jenis penerimaan pesanan khusus yang mengharuskan pelanggan untuk 

menuju unit layanan yang spesifik. Sebagai contoh, kursi pesawat, meja 

direstoran, kamar hotel, konsultasi kepada seorang yang ahli atau memasuki 

fasilitas seperti teater atau gelanggang olahraga.  

3. Billing, penagihan merupakan hal sangat umum baggi hamper smua jasa 

(kecuali diberikan pelayanan gratis). Pada penagihan yang tidak akurat,tidak 

terbaca atau tidak lengkap memiliki risiko mengecewakan pelanggan.Baiknya 
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penagihan bersifat jelas dan informative dan dirinci sehingga jelas perhitungan 

jumlahnya.  

4. Payment, tagihan mengharuskan pada pelanggan untuk melakukan pembayaran 

atas jasa yang digunakan pelanggan. Penyedia jasa baiknya mengetahui dengan 

baik apakah pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran. Misalnya denngan 

melakukan pemeriksaan sebelum masuk kedalam bioskop ataupun sebelum naik 

kereta.  

Layanan tambahan yang memperkuat  

5. Consultation, melibatkan dialog untuk mengetahui kebutuhan 

pelanggannya,kemudian mengembangkan solusi yang sesuai.  

6. Hospitality ( keramahan), penyedia jasa nmempu memberikan pelayananan 

lebih contohnya, disediakan ruang tunggu bagi pelanggan, koran, majalah, 

diberikan fasilitas tv pada sebuah bengkel ataupun klinik kecantikan. 

7. Safekeeping, ketika pelanggan mengunjungi tempat layanan,sering kali mereka 

memerlukan bantuan untuk barang bawaan mereka.Penyedia jasa dapat 

menyediakan tempat penyimpanan barang.  

8. Exception, layanan tambahan yang diberikan penyedia jasa diluar kebiasaan 

atau proses penghantaran layanan. 

 

C. Restoran 

Definisi restoran menurut para ahli adalah 

1. “suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang 

menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik 

berupa makan maupun minum”. ( marsum, 2005)     
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2. Restoran adalah suatu tempat yang identik dengan jajaran meja – meja 

yang tersusun rapi, dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak 

dari dapur dan pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi – bunyian 

kecil karena persentuhan gelas – gelas kaca, porselin, menyebabkan 

suasana hidup di dalamnya” (Endar Sugiarto, & Sri Sulartiningrum,1996) 

Dari definisi – definisi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan Restoran 

adalah tempat untuk menjual makanan dan minuman yang mengutamakan fasilitas 

dan pelayanan yang ramah sebagai nilai jualnya walaupun harga yang ditawarkan 

bisa lebih mahal. 

Menurut Marsum (2005) dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajiannya, 

Restaurant dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yaitu: 

a)        A’la Carte Restaurant 

Adalah suatu restaurant yang telah mendapatkan izin untuk menjual makanan 

lengkap dengan banyak variasi di mana tamu bebas memilih sendiri makanan 

yang mereka inginkan. 

b)        Table D’hote Restaurant 

Adalah suatu restaurant yang khusus menjual menu yang lengkap dari hidangan 

pembuka sampai hidangan penutup dengan harga yang sudah ditetapkan. 

c)        Coffee Shop atau Brasserie 

Adalah suatu restaurant yang sistem pelayanannya menggunakan American 

Servicedan penyajian makanannya kadang – kadang dilakukan dengan carabuffet, 

di mana pada restaurant ini tamu dapat mendapatkan makan siang dan makan 

malam. 
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d)       Cafeteria atau Café 

Adalah suatu restaurant yang mengutamakan pejualan cake, sandwich, coffee dan 

tea. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol. 

e)        Canteen 

Adalah suatu restaurant yang diperuntukkan kepada para pekerja dan pelajar, di 

mana di restaurant ini mereka bisa mendapatkan makan pagi, makan siang, makan 

malam dan coffee break. 

f)         Continental Restaurant 

Adalah suatu restaurant yang menitikberatkan hidangan continental dengan 

pelayanan yang megah atau elaborate. Adapun hidangan yang termasuk dalam 

continental food adalah chicken salad hawaiian, black papper steak dan fillet fish 

meuniere. 

g)        Carvery 

Adalah suatu restaurant yang menyediakan hidangan yang di panggang, di mana 

pada restaurant ini para tamu dapat mengiris sendiri hidangan panggang sebanyak 

yang mereka inginkan dengan harga yang sudah ditetapkan. 

h)        Dining Room 

Adalah suatu restaurant yang terdapat di hotel kecil, motel atau inn dengan harga 

yang lebih ekonomis dibandingkan dengan restaurant yang ada di hotel bintang 3, 

tetapi restaurant ini terbuka bagi para tamu dari luar hotel. 
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D. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen  

 

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami “Mengapa konsumen 

melakukan dan apa yang mereka lakukan”. Schiffman dan Kanuk (2008) 

mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai 

bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber 

daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi).  

 

Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi 

seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan 

keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 

mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku tersebut. 

 

Menurut Solomon (2000), perilaku konsumen adalah studi yang meliputi proses 

ketika individu atau kelompok tertentu membeli, menggunakan atau mengatur 

produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat. 

 

Definisi perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller (2008) : Perilaku 

konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. 

 

Definisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2008) : Perilaku 

konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk 
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memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna 

membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

 

Dari pengertian tentang perilaku konsumen di atas dapat diperoleh dua hal yang 

penting, yaitu: (1) sebagai kegiatan fisik dan (2) sebagai proses pengambilan 

keputusan.  

 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses 

psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika 

membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-

hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 

 

b. Model Perilaku Konsumen 

 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah suatu hal yang mudah untuk 

dilakukan, karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan saling interaksi 

satu sama lainnya, sehingga pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan harus benar-benar dirancang sebaik mungkin dengan memperhatikan 

faktor-faktor tersebut.  

 

Selain itu, para pemasar harus mampu memahami konsumen, dan berusaha 

mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak dan berpikir. Walaupun 

konsumen memiliki berbagai macam perbedaan namun mereka juga memiliki 

banyak kesamaan. 
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Para pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen atau perilaku 

konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan baik. Para 

pemasar harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil 

keputusan konsumsi, sehingga pemasar dapat merancang strategi pemasaran 

dengan lebih baik.  

 

Pemasar yang mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan 

bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang 

diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. 

Tidak dapat diragukan lagi bahwa pemasar yang memahami konsumen akan 

memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. 

Kotler (2008) menggambarkan model perilaku konsumen sebagai berikut: 

 

GAMBAR 2.3 MODEL PERILAKU KONSUMEN 

Sumber : Kotler 2008 

  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal 

dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, 

kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 
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keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler (2008) terdiri dari: 

1. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri 

dari: budaya, subbudaya, kelas sosial. 

2. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, 

keluarga serta status sosial. 

3. Faktor Pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi 

terhadap perilaku konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus 

hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian 

dan konsep diri. 

4. Faktor Psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. 

E. Experiential Marketing  

1. Pengertian Experiential Marketing 

Experiential Marketing berasal dari dua kata yaitu Experiential dan Marketing. 

Sedangkan Experiential sendiri berasal dari kata experience yang berarti sebuah 

pengalaman. Experiential marketing merupakan sebuah pendekatan untuk 

memberikan informasi yang lebih dari sekedar informasi mengenai sebuah produk 

atau jasa.  
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Experiential marketing lahir pada akhir tahun 90-an. Konsep ini digagas pertama 

kali oleh Schmitt yang memadukan elemen-elemen seperti sense,  feel, think , act 

dan  relate yang kemudian dipadatkan menjadi experiential marketing.  

Konsep ini tidak saja mengandalkan fitur dan benefit, tapi menyuguhkan 

diferensiasi unik berupa pengalaman (experience) mengesankan dalam ingatan 

konsumen.  

Andreani (2007) menyatakan bahwa Experiential Marketing adalah lebih dari 

sekedar memberikan informasi dan peluang pada pelanggan untuk memperoleh 

pengalaman atas keuntungan yang didapat dari produk atau jasa itu sendiri tetapi 

juga membangkitkan emosi dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran, 

khususnya penjualan.  

 

Sehingga pada ada era saat ini perang pemasaran bukanlah dipasar melainkan 

dibenak pelanggan, sehingga setiap kegiatan pemasaran selalu dilakukan untuk 

merebut hati pelanggan lewat produk dan jasa ( service) atau lazimnya disebut 

excellence telah menjadi sebuah konsep dasar yang harus dilakukan seorang 

pemasar. 

 

Schmitt (2003) menyatakan bahwa pemasar menawarkan produk dan jasanya 

dengan merangsang unsur – unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai 

pengalaman bagi konsumen. Experiential marketing adalah merupakan 

pendekatan pemasaran yang melibatkan emosi dan perasaan konsumen dengan 

menciptakan pengalaman – pengalaman positif yang tidak terlupakan sehingga 

konsumen mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk tertentu (Schmitt, 2003).  
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Dalam pendekatan experiential marketing produk dan layanan harus mampu 

membangkitkan sensasi dan pengalaman yang akan menjadi basis loyalitas 

pelanggan (Kartajaya, 2004).  

 

Kotler (2008) menyatakan bahwa Experiential marketing atau pengalaman atas 

pemasaran adalah bagaimana mendesain pengalaman-pengalaman dan 

menambahkannya di seputar barang-barang dan jasa yang kita hasilkan sedangkan 

Thejasukmana dan Sugiharto (2014) menyatakan bahwa fokus utama dari suatu 

experiential marketing adalah pada tanggapan panca indra, pengaruh, tindakan 

serta hubungan.  

 

Oleh karena itu suatu badan usaha harus dapat menciptakan experential brands 

yang dihubungkan dengan kehidupan nyata dari konsumen. Tujuan dari 

pemasaran yang menjual pengalaman-pengalaman ini adalah untuk menambahkan 

drama dan hiburan.  

 

Industri dan kondisi pasar yang semakin berkembang dan bermacam – macam 

seperti sekarang ini, telah mengubah cara pandang terhadap suatu pemasaran 

kearah experiential marketing untuk mengembangkan produknya, berkomunikasi 

dengan konsumen, membangun hubungan penjualan dan membangun lingkungan 

pemasaran yang baik.  

 

Farias (2014 )”Developing recognition of and purchasing goods or services from 

a company or brand after they experience activities and perceive stimulations. 

Experiential marketing motivates customers to make faster and more positive 

purchasing decisions” (mengembangkan pengakuan pelanggan atas pembelian 
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barang atau jasa dari sebuah perusahaan atau merek setelah mereka mengalami 

kegiatan dan merasakan rangsangan. Pengalaman pemasaran memotivasi 

pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang lebih cepat dan lebih 

positif"). 

 

Experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan untuk 

membentuk pelanggan – pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka 

dan memberikan suatu feeling yang positif terhadap produk dan service 

(Kartajaya, 2004).  

Strategic Experiential Modules (SEMs) merupakan modul yang dapat 

digunakan untuk menciptakan berbagai jenis pengalaman bagi konsumen. 

Strategic Experiential Modules (SEMs) meliputi  

1. Sense Marketing 

Merupakan tipe experience yang muncul untuk menciptakan pengalaman panca 

indera melalui mata, telinga, kulit, lidah dan hidung (Schmitt, 2004). Sense 

marketing merupakan cara untuk menyentuh emosi konsumen melalui 

pengalaman yang dapat diperoleh konsumen lewat panca indera (mata, telinga, 

lidah, kulit, dan hidung) yang mereka miliki melalui produk dan service 

(Kartajaya, 2004). 

 

Pada saat konsumen datang ke restoran, mata melihat desain layout yang menarik, 

hidung mencium aroma terapi, telinga mendengar alunan music, dan kulit 

merasakan kesejukan AC. Pada dasarnya sense marketing yang diciptakan oleh 

pelaku usaha dapat berpengaruh positif maupun negative terhadap loyalitas. 

Mungkin saja suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen tidak sesuai 
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dengan selera konsumen atau mungkin juga konsumen menjadi sangat loyal, dan 

akhirnya harga yang ditawarkan oleh produsen tidak menjadi masalah bagi 

konsumen.  

2. Feel Marketing  

Feel Marketing ditujukan terhadap perasaan dan emosi konsumen dengan tujuan 

mempengaruhi pengalaman yang dimulai dari suasana hati yang lembut sampai 

dengan emosi yang kuat terhadap kesenangan dan kebanggaan (Schmitt, 2004). 

Feel adalah suatu perhatian-perhatian kecil yang ditunjukan kepada konsumen 

dengan tujuan untuk menyentuh emosi pelanggan secara luar biasa (Kartajaya, 

2004).  

 

Feel marketing merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi experiential 

marketing. Feel dapat dilakukan dengan servis dan layanan yang bagus, serta 

keramahan pelayan. Agar konsumen mendapatkan feel yang kuat 

terhadap suatu produk atau jasa, maka produsen harus mampu memperhitungkan 

kondisi konsumen dalam arti memperhitungkan mood yang dirasakan konsumen. 

 

Kebanyakan konsumen akan menjadi pelanggan apabila mereka merasa cocok 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, untuk itu diperlukan waktu yang tepat 

yaitu pada waktu konsumen dalam keadaan good mood sehingga produk dan jasa 

tersebut benar-benar mampu memberikan memorable experience sehingga 

berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan.  
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3. Think Marketing  

Think Marketing merupakan tipe experience yang bertujuan untuk menciptakan 

kognitif, pemecahan masalah yang mengajak konsumen untuk berpikir kreatif 

(Schmitt, 2004). Think marketing adalah salah satu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk membawa komoditi menjadi pengalaman (experience) dengan 

melakukan customization secara terus menerus (Kartajaya,2004).  

 

Tujuan dari think marketing adalah untuk mempengaruhi pelanggan agar terlibat 

dalam pemikiran yang kreatif dan menciptakan kesadaran melalui proses berpikir 

yang berdampak pada evaluasi ulang terhadap perusahaan, produk dan jasanya.  

4. Act Marketing  

Act Marketing merupakan tipe experience yang bertujuan untuk mempengaruhi 

perilaku, gaya hidup dan interaksi dengan konsumen (Schmitt, 2004). Act 

Marketing adalah salah satu cara untuk membentuk persepsi pelanggan terhadap 

produk dan jasa yang bersangkutan (Kartajaya,2004).  

 

Act marketing didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam 

hubungannya dengan physical body, lifestyle, dan interaksi dengan orang lain. Act 

marketing ini memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.  

5. Relate Marketing  

Relate Marketing merupakan tipe experience yang digunakan untuk memengaruhi 

pelanggan dan menggabungkan seluruh aspek, sense, feel, think, dan act serta 

menitikberatkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan (Schmitt, 

2004).  
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Relate Marketing adalah salah satu cara membentuk atau menciptakan komunitas 

pelanggan dengan komunikasi (Kartajaya, 2004). Relate marketing 

menggabungkan aspek sense, feel, think, dan act dengan maksud untuk 

mengkaitkan individu dengan apa yang diluar dirinya dan mengimplementasikan 

hubungan antara other people dan other social group sehingga mereka bisa 

merasa bangga dan diterima dikomunitasnya.  

 

Relate marketing dapat memberikan pengaruh yang positif atau negatif terhadap 

loyalitas pelanggan. Ketika relate marketing mampu membuat pelanggan masuk 

dalam komunitas serta merasa bangga dan diterima maka akan memberikan 

pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan tetapi ketika relate marketing tidak 

berhasil mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar dirinya maka 

konsumen tersebut tidak akan mungkin loyal dan memberikan dampak yang 

negatif. 

 

2.  Karakteristik Experiential Marketing  

Experiential marketing memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:  

1. Fokus pada pengalaman konsumen  

2. Experiential marketing berfokus pada pengalaman terjadi sebagai hasil 

dari interaksi atau suatu peristiwa yang menstimulasi panca indra, hati dan 

pikiran. Secara keseluruhan, pengalaman merangsang panca indra, emosi, 

kognitif, tingkah laku dan nilai hubungan yang mengakibatkan nilai 

fungsional.  

3. Menguji situasi konsumen  
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4. Experiential marketing percaya bahwa kesempatan yang paling baik untuk 

mempengaruhi suatu merek terjadi pada saat setelah pembelian suatu 

produk selama masa konsumsi. Pengalaman selama mengkonsumsi suatu 

5. Produk adalah kunci untuk menumbuhkan kepuasan konsumen dan 

loyalitas terhadap suatu merek.  

6. Mengenali aspek rasional dan emosional sebagai pemicu dari konsumsi  

7. Bagi para experiential marketing, konsumen adalah sosok emosional 

seperti halnya sosok rational, artinya walaupun konsumen pada waktu 

tertentu membuat keputusan atau pilihan secara rasional tetapi mereka juga 

memiliki dorongan dan keinginan secara emosi seperti kepekaan, hasrat, 

aktualisasi diri, fantasi dan lain – lainnya.  

8. Metode dan perangkat bersifat elektrik  

9. Metode yang digunakan dalam experiential marketing adalah electeric 

(tidak semata analitikal kuantitatif tetapi bervariasi dan multiaset). Dengan 

kata lain experiential marketing tidak terikat pada ideologi metode 

tertentu. Experiential marketing dapat bermanfaat untuk digunakan dalam 

berbagai situasi termasuk :  

a. Meningkatkan kinerja perusahaan  

b. Mendiferensiasikan produk dan jasa dari perusahaan pesaing  

c. Menciptakan image dan identitas perusahaan  

d. Mempromosikan inovasi  

e. Membujuk konsumen untuk mencoba, membeli, dan yang paling 

penting adalah menjadikan mereka loyal. 
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G. Kepuasan Konsumen 

1.  Pengertian Kepuasan Konsumen  

Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

merupakan hasil dari adanya perbedaan –perbedaan antara harapan konsumen 

dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut.Dari beragam definisi 

kepuasan konsumen yang telah diteliti dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan 

perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang atau jasa 

yang dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen. 

 

Kepuasan konsumen ini sangat tergantung pada persepsi dan harapan konsumen 

itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen 

ketika melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhan dan 

keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan pembelian 

suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi barang atau 

jasa tersebut serta pengalaman teman-teman yang telah mengkonsumsi barang 

atau jasa tersebut dan periklanan. 

 

Didalam lingkungan yang kompetitif, indikator yang dapat menunjukkan 

kepuasan konsumen adalah apakah konsumen tersebut akan membeli kembali dan 

menggunakan produk tersebut diwaktu yang akan datang. Adapun beberapa 

pengertian kepuasan konsumen menurut para peneliti adalah sebagai berikut : 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan 

manajemen. Pelanggan merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai 
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kepuasan dan kualitas jasa oleh karena itu, pelanggan memegang peranan cukup  

penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang 

diberikan perusahaan.  

 

Kotler (2009) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada 

di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan 

pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.  

Menurut Zeithaml dan Bitner (2003) definisi kepuasan adalah : Respon atau 

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan.  

 

Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, 

atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan yang 

ditinjau dan sisi pelanggan yaitu mengenai apa yang telah dirasakan pelanggan 

atas pelayanan yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang mereka 

inginkan. 

 

Sedangkan definisi kepuasan pelanggan menurut Rangkuti (2004) “Bahwa yang 

dimaksud dengan kepuasan konsumen adalah perbedaan antara tingkat  

kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan”.   

 

Pelanggan akan merasa puas bila keinginan pelanggan telah terpenuhi oleh 

perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya nilai tambah dari 
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suatu produk, maka pelanggan menjadi lebih puas dan kemungkinan untuk 

menjadi  pelanggan suatu produk tersebut dalam waktu lama akan sangat besar. 

Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain 

kualitas produk, pelayanan, aktivitas penjualan, dan nilai-nilai perusahaan.  

  

Dalam menghadapi persaingan dan perubahan perilaku konsumen tersebut maka 

banyak perusahaan yang berpusat pada pelangganlah yang dapat memberikan nilai 

Superior kepada mereka, dan memenangkan persaingan. Perusahaan akan terus 

berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan pelanggannya karena 

biaya yang dikeluarkan untuk menarik pelanggan baru akan lebih tinggi 

dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang ada.Mempertahankan 

pelanggan selalu lebih penting dilakukan dibandingkan dengan menarik 

pelanggan baru.  

 

Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan memberikan kepuasan 

pelanggan yang tinggi. Pelanggan yang merasa puas akan bersedia datang kembali 

mengulangi pembeliannya dan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

membeli. 

2. Faktor-Faktor Kepuasan Konsumen 

Menurut Kuswadi (2004) kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu:  

a. Mutu produk atau jasa  

Yaitu mengenai mutu produk atau jasa yang lebih bermutu dilihat dari fisiknya.   

b. Mutu pelayanan  



34 
 

Berbagai jenis pelayanan akan selalu dikritik oleh pelanggan, tetapi bila 

pelayanan memenuhi harapan pelanggan maka secara tidak langsung pelayanan 

dikatakan bermutu.  

c. Harga   

Harga adalah hal yang paling sensitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Pelanggan akan cenderung memilih produk atau jasa yang memberikan 

penawaran harga lebih rendah dari yang lain.  

d. Waktu penyerahan  

Maksudnya bahwa baik pendistribusian maupun penyerahan produk atau jasa 

dari perusahaan bisa tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati.  

e. Keamanan  

Pelanggan akan merasa puas bila produk atau jasa yang digunakan ada jaminan 

keamanannya yang tidak membahayakan pelanggan tersebut.  

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2006) dalam menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu: 

1.  Kualitas Produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2.  Kualitas Pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 
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3. Emosional 

Kepuasan yang diperoleh berasal dari nilai sosial yang membuat pelanggan 

menjadi puas terhadap merek tertentu. 

4. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. 

5. Biaya 

Pelanggan akan merasa puas apabila ia tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk dapat memperoleh barang 

dan jasa. 

3.   Mengukur Kepuasan Konsumen 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan perusahaan 

pesaing. Kotler (2008), mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu: 

 1. Sistem keluhan dan saran 

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat dan keluhan mereka.Media 

yang di gunakan meliputi kotak saran yang di letakkan di tempat-tempat 

strategis,menyediakan kartu komentar,saluran telepon khusus dan sebagainya. 

 

Tetapi karena metode ini cenderung pasif,maka sulit mendapatkan gambaran 

lengkap mengenai kepuasan dan tidak kepuasan pelanggan.Tidak semua 

pelanggan yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya.Bisa saja 
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mereka langsung beralih ke perusahaan lain dan tidak akan menjadi pelanggan 

perusahaan tersebut lagi. 

2.  Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan di lakukan dengan 

menggunakan metode survei baik melalui pos,telepon maupun wawancara 

pribadi. 

3. Belanja siluman(Ghost shopping). 

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang(ghost 

shopper)untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan potensial produk 

perusahaan dan pesaing.Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.  

 

Selain itu para ghost shopper juga datang melihat langsung bagaimana 

karyawan berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya.Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya baru melakukan penilaian akan 

menjadi bias.  

4.  Analisis pelanggan yang hilang (lost customer analysis) 

Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah 

berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain. Yang di harapkan 

adalah memperoleh informasi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan 

selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam 

pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan pengolahan data. 

Tinjauan hasil penelitian terdahulu tersebut diringkas seperti tabel berikut ini: 

TABEL 3 PENELITIAN TERDAHULU  

N

O 
PENELITI JUDUL 

MODEL 

PENELITI

AN 

HASIL 

PENELITIAN 

HUBUNGAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

1. 

MOH. 

AGUNG 

SURIANTO, 

NURUL 

AISYAH 

(2009) 

PENGARUH 

PENERAPAN 

EXPRIENTIAL 

MARKETING 

STRATEGIC 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 

ANALISIS 

REGRESI 

BERGANDA 

HASIL 

PENELITIAN 

MENUNJUKKAN 

BAHWA ADA 

PENGARUH 

SECARA 

SIMULTAN 

YANG 

NYATA ANTARA 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

STRATEGIC 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 

PENELITIAN INI 

SAMA-SAMA 

MENGEKSPLORASI 

PENGARUH 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 
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TABEL 3 PENELITIAN TERDAHULU (LANJUTAN) 

NO PENELITI JUDUL 
MODEL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

HUBUNGAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

2. 

DINI 

ANGGRAINI 

(2007) 

PENGARUH 

PERSEPSI 

PELANGGAN 

ATAS 

EXPERIENTIA

L 

MARKETING 

TERHADAP 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

PADA 

J.CO DONUTS 

CIHAMPELAS 

WALK 

DI BANDUNG 

METODE 

SURVEY 

EKSPLANATOR

I 

SENSE, FEEL, 

THINK, 

ACT, RELATE 

BERPENGARUH 

TERHADAP 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

PENELITIAN INI 

SAMA-SAMA 

MENGEKSPLOR

ASI 

PENGARUH 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 

3. ARYATAMA

, 

PRADITYA 

(2008) 

PENGARUH 

PERSEPSI 

PELANGGAN 

ATAS 

STRATEGI 

EXPERIENTIA

L 

MARKETING 

TERHADAP 

POSITIVE 

WORD OF 

MOUTH 

MELALUI 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

SONGA 

ADVENTURE 

PROBOLINGG

O 

METODE 

ANALISIS 

KUANTITATIF 

STRATEGI 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

BERPENGARUH 

TERHADAP 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

PENELITIAN INI 

SAMA-SAMA 

MENGEKSPLOR

ASI 

PENGARUH 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 

 

4. BAGUS AJI 

INDRA 

KUSUMA 

(2011) 

ANALISIS 

PENGARUH 

PENDEKATA

N 

EXPERIENTIA

L MARKETING 

YANG 

MENCIPTAKA

N KEPUASAN 

KONSUMEN  

METODE 

ANALISIS CHI 

SQUARE 

 

 

HASIL 

PENELITIAN 

MENUNJUKKA

N 

BAHWA 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

BERPENGARUH 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 

  

PENELITIAN INI 

SAMA-SAMA 

MENGEKSPLOR

ASI 

PENGARUH 

EXPERIENTIAL 

MARKETING 

TERHADAP 

KEPUASAN 

KONSUMEN 
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TABEL 3 PENELITIAN TERDAHULU (LANJUTAN) 

NO PENELITI JUDUL 
MODEL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

HUBUNGAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

5 MOHAMMA

D MUZAHID 

AKBAR AND 

NOORJAHA

N 

PARVEZ(200

9) 

IMPACT OF 

SERVICE 

QUALITY, 

TRUST AND 

COSTUMER 

SATISFACTION 

ON 

COSTUMER 

LOYALITY. 

TEKNIS 

ANALISIS 

DATA: 

ANALISIS 

REGRESI. 

DEPENDEN: 

COSTUMER 

LOYALITY 

INDEPENDEN: 

SERVICE 

QUALITY, 

TRUST AND 

CUSTOMER 

SATISFACTION 

TERDAPAT 

PENGARUH 

POSITIF DAN 

SIGNIFIKAN 

ANTARA 

SERVICE 

QUALITY, 

TRUST AND 

COSTUMER 

SATISFACTION 

TERHADAP 

COSTUMER 

LOYALITY. 

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan 

mengenai experiential marketing yang diberikan terhadap kepuasan konsumen, 

penelitian tersebut dapat membantu peneliti sekarang sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian. 

H. Rerangka Pemikiran 

 

Experiental Marketing 

 

 

                                            

                                               

 

                                            

 

                                             

                                              

 

                                           

              

     

     

 

 

 

Gambar 2.5 Rerangka Pemikiran 

Sense (x1) 

 

Feel(x2) 

 

Kepuasan 

Pelanggan(Y) 
Think(x3) 

Act(x4) 

Relate(x5) 
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Elemen-Elemen Experiential Marketing (Schmitt,1999) terdiri dari: 

1. Sense, „Sense‟ berkaitan dengan gaya (styles) dan simbol-simbol verbal 

dan visual yang mampu menciptakan keutuhan sebuah kesan. Untuk 

menciptakan kesan yang kuat, baik melalui iklan, packaging ataupun 

website, seorang pemasar perlu memilih warna yang tepat sejalan dengan 

company profile. 

2. Feel, Perasaan di sini sangatlah berbeda dengan kesan sensorik karena hal 

ini berkaitan dengan suasana hati dan emosi jiwa seseorang. Ini bukan 

sekedar menyangkut keindahan, tetapi suasana hati dan emosi jiwa yang 

mampu membangkitkan kebahagiaan atau bahkan kesedihan. 

3. Think, Dengan berpikir (think) dapat merangsang kemampuan intelektual 

dan kreativitas seseorang.  

4. Act berkaitan dengan perilaku yang nyata dan gaya hidup seseorang. Hal 

ini berhubungan dengan bagaimana membuat orang berbuat sesuatu dan 

mengekspresikan gaya hidupnya. 

5. Relate berkaitan dengan budaya seseorang dan kelompok referensinya 

yang dapat menciptakan identitas sosial. Seorang pemasar harus mampu 

menciptakan identitas sosial (generasi, kebangsaan, etnis) bagi 

pelanggannya dengan produk atau jasa yang ditawarkan. 
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I. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih 

harus diuji kebenarannya melalui penelitian (Sugiono 2010). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sense berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Bangi Kopitiam 

2. Feel  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Bangi Kopitiam 

3. Think berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Bangi Kopitiam 

4. Act   berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Bangi Kopitiam  

5. Relate berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Bangi 

Kopitiam 

 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif verifikatif Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

melakukan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat 

dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya Sugiyono (2005). Sedangkan verifikatif menunjukkan 

penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

 

 

B. Jenis Data 

 

 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan. Pada penelitian ini data primer yaitu hasil survei yang didapatkan 

dari penyebaran kuesioner terhadap sampel dari populasi seluruh kalangan 

responden yang diajukan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud 

tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan 

mereka. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari hasil survei dan analisis 

yang dilakukan beberapa lembaga yang terkait baik secara langsung ataupun 

yang didapatkan dari berbagai artikel berkenaan dengan topik penelitian. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Penelitian Pustaka 

Pada penelitian pustaka ini mengumpulkan dan membaca berbagai literatur, 

referensi, dan jurnal pemasaran dalam bentuk buku serta mempelajari teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pernyataan-pernyataan kepada responden dengan panduan 

kuesioner. 

2. Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 
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3. Skala Pengukuran 

Menurut Sugiono (2010) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban 

responden pada penelitian ini yang menggunakan instrumen penelitian 

berupa kuesioner, penulis menggunakan metode skala likert (Likert’s 

Summated Rating), dengan kriteria sebagai berikut: 

TABEL 3.1 SKALA PENGUKURAN  

NO JAWABAN KODE BOBOT 

1 SANGAT TIDAK 

SETUJU 

STS 1 

2 TIDAK SETUJU TS 2 

3      NETRAL N 3 

4 SETUJU S 4 

5 SANGAT SETUJU SS 5 

Sumber: Sugiono (2010) 

Instrumen penelitian (kuesioner) yang baik harus memenuhi persyaratan 

yaitu valid dan reliable, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner 

perlu dilakukan pengujian atas kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan 

uji reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah 

kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan data penelitian adalah valid dan 

reliable. Maka untuk itu, peneliti juga akan melakukan kedua uji ini terhadap 

instrumen penelitian (kuesioner). 
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D. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi berasal dari bahasa inggris population, yang berarti jumlah penduduk. 

Digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi 

sasaran penelitian. Menurut Sugiono (2010), populasi adalah “Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan”. Populasi penelitian adalah sekumpulan objek yang 

ditentukan melalui kriteria tertentu yang dapat dikategorikan ke dalam objek 

tersebut bisa berupa manusia, file-file atau dokumen-dokumen yang dipandang 

sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang 

pernah mengunjungi Bangi  Kopitiam. 

 

2.        Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih (Sanusi, 2014). 

Pengambilan sampel menggunakan metode Non Probability Sampling, adalah 

metode yang tidak didasarkan pada mekanisme yang random dalam pemilihan 

sampel penelitian. Pada Non Probability Sampling ini sampel dipilih karena 

pertimbangan-pertimbangan tidak acak, seperti kesesuaian sampel dengan 

kriteria-kriteria yang dirumuskan peneliti(umur,pendapatan,pekerjaan). Dengan 

teknik purposive sampling atau judgment sampling yaitu satuan sampling dipilih 

berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan 

sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Pertimbangan sampel 

adalah orang yang sudah  pernah mengunjungi Bangi Kopitiam. 
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Menurut Supranto (2001), jika jumlah populasi belum diketahui maka perlu 

diestimasi proporsi sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, 

n =   1           z α/2   2 

       4               E  

Di mana, 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh 

z = angka yang menunjukan penyimpangan nilai varians dari mean 

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami 

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti 

bila tingkat kepercayaan 95%, artinya peneliti meyakini kesalahan duga sampai 

sebesar 5% (α=5%), serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti hanya 

mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh melebihi 

jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel minimum adalah, 

n =   1/4   z 0,05/2   2 

                    0,1  

 

n =    1/4    1,96      2 

                   0,1  

n = 1/4 384,16   = 96,04 = 95 responden 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 96 sampel 

dibulatkan menjadi 100 responden, yang dirasa sudah cukup mewakili populasi. 

Sampel yang diambil merupakan pelanggan bangkopitiam yang pernah datang dan 

menikmati menu di Bangi Kopitiam. 
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E. Operasional variabel 

Sanusi (2014) mendefinisikan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 

variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat atau dependent variabel (Y), 

merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dan variabel bebas 

independent variable (X), merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain. 

TABLE 3.2  DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL X DAN Y 

  VARIABEL 
DEFINISI 

VARIABEL 

SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR SKALA 

VARIABEL 

PENGALAMAN 

PELANGGAN  

 (VARIABEL X) 

PENGALAMAN 

PELANGGAN 

(CUSTOMER 

EXPERIENCE) 

MERUPAKAN 

TANGGAPAN 

PELANGGAN 

SECARA 

INTERNAL DAN 

SUBJEKTIF 

TERHADAP 

SETIAP HAL 

YANG 

BERHUBUNGA

N DENGAN 

PERUSAHAAN, 

BAIK SECARA 

LANGSUNG 

MAUPUN 

TIDAK 

LANGSUNG.  

 

 

SENSE (X1)  

SESUATU YANG 

BERHUBUNGAN 

DENGAN PANCA 

INDERA SEPERTI 

GAYA, TEMA 

DAN WARNA  

 

1. DESAIN ATAU TATA 

RUANG MENARIK. 

2. MINUMAN YANG 

DITAWARKAN 

MEMILIKI RASA 

KHAS SESUAI 

SELERA. 

3. PENCAHAYAAN 

BAIK DI DALAM 

MAUPUN LUAR 

RUANGAN BAIK. 

4. AROMA MAKANAN 

YANG ADA 

MEMBANGKITKAN 

SELERA. 

5. MERASAKAN 

ADANYA 

KESEJUKAN DALAM 

RUANGAN TOKO. 

6. PENYAJIAN MENU 

MENARIK. 

SKALA 

LIKERT 
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TABLE 3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL X DAN Y 

VARIABEL DEFINISI  

VARIABEL 

SUB  

VARIABEL 

INDIKATOR SKALA 

   

FEEL (X2)  

PERASAAN 

DAN EMOSI 

KONSUMEN 

DENGAN 

TUJUAN 

MEMPENGARU

HI 

PENGALAMAN 

YANG 

DIMULAI DARI 

SUASANA HATI 

YANG LEMBUT 

SAMPAI 

DENGAN 

EMOSI YANG 

KUAT 

TERHADAP 

KESENANGAN 

DAN 

KEBANGGAN.  

 

 

1. MERASAKAN 

SUASANA YANG 

SANTAI. 

2. PELAYANAN 

KARYAWAN 

RAMAH. 

3. KEBERSIHANNYA 

TERJAGA 

SEHINGGA 

MENAMBAH 

KENYAMANAN 

SAYA. 

4. PENAMPILAN 

KARYAWAN YANG 

BERSIH DAN RAPI 

DALAM MELAYANI. 

5. MERASAKAN 

SUASANA YANG 

HANGAT BERSAMA 

TEMAN, 

PASANGAN, 

KELUARGA, DLL. 

6. FASILITAS (WIFI, 

TOILET,PARKIR, 

DLL) MENAMBAH 

KENYAMANAN 

SAYA. 

7. MENDAPATKAN 

SUASANA YANG DI 

BUTUHKAN. 

SKALA 

LIKERT 
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TABLE 3.2  DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL X DAN Y 

   

THINK (X3)  

TIPE 

EXPERIENCE 

YANG 

BERTUJUAN 

UNTUK 

MENCIPTAKAN 

KOGNITIF, 

PEMECAHAN 

MASALAH 

YANG 

MENGAJAK 

KONSUMEN 

UNTUK 

BERFIKIR 

KREATIF.  

 

1. PRODUK-PRODUK 

YANG 

DITAWARKAN 

TERJAMIN AMAN 

UNTUK 

DIKONSUMSI. 

2. MEMILIKI INOVASI 

MENU PRODUK 

YANG BERAGAM 

BAGI KONSUMEN. 

3. MUDAH 

DIJANGKAU OLEH 

KONSUMEN. 

4. REPUTASI TURUT 

MEMPENGARUHI 

KEPERCAYAAN. 

5. MEMILIKI 

KESESUAIAN 

ANTARA HARGA 

YANG 

DITAWARKAN 

DENGAN KUALITAS 

PRODUK DAN 

PELAYANAN YANG 

DIBERIKAN 

6.  TEMPAT 

BERKUMPUL ATAU 

HANG OUT YANG 

CUKUP BAIK. 

SKALA 

LIKERT 

 

  ACT (X4)  

TIPE 

EXPERIENCE 

YANG 

BERTUJUAN 

UNTUK 

MEMPENGARU

HI PERILAKU, 

GAYA HIDUP 

DAN 

INTERAKSI 

DENGAN 

KONSUMEN.  

 

1. HANG OUT ATAU 

BERKUMPUL 

SUDAH MENJADI 

BAGIAN DARI 

GAYA HIDUP. 

2. DATANG KE 

COFFEE SHOP 

DENGAN TUJUAN 

UNTUK 

MENIKMATI 

SUASANA. 

3. MENGKOMUNIKASI

KAN DENGAN  

BAIK INFORMASI 

SEPUTAR PRODUK 

TERBARUNYA 

MELALUI MEDIA 

WEBSITE, 

BILLBOARD, 

TWITTER, DLL.  

SKALA 

LIKERT 
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TABLE 3.2  DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL X DAN Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

(VARIABEL Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

ADALAH 

PERBEDAAN 

ANTARA 

TINGKAT 

KEPENTINGAN 

DAN KINERJA 

ATAU HASIL 

YANG 

DIRASAKAN. 

(RANGKUTI 

2004:56) 

RELATE (X5)  

TIPE YANG 

DIGUNAKAN 

UNTUK 

MEMPENGARU

HI PELANGGAN 

DAN 

MENGGABUNG

KAN SELURUH 

ASPEK, SENSE, 

FEEL, THINK 

DAN ACT 

SERTA 

MENITIK 

BERATKAN 

PADA 

PENCIPTAAN 

PERSEPSI 

POSITIF 

DIMATA 

PELANGGAN.  

 

 

 

 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

(VARIABEL Y) 

1. MERUPAKAN 

TEMPAT HANG 

OUT YANG 

BANYAK 

DIMINATI 

KOMUNITAS 

KAUM MUDA. 

2. COFFEE SHOP 

YANG IDENTIK 

BAGI KELAS 

EKONOMI 

MENENGAH 

ATAS UNTUK 

BERKUMPUL 

BERSAMA, 

TEMAN, 

PASANGAN, 

KELUARGA, 

REKAN KERJA, 

DLL. 

3. MENGGAMBARK

AN TREN GAYA 

HIDUP 

MASYARAKAT 

 

1. PUAS DENGAN 

KESELURUHAN 

PELAYANAN 

YANG 

DIRASAKAN 

PADA SAAT 

BERKUNJUNG. 

2. MERASA 

SENANG 

BERKUNJUNG 

KE 

LOKASI.CARA 

PELAYAN 

DALAM 

MELAYANI 

PELANGGAN 

MEMENUHI 

HARAPAN SAYA. 

3. CARA PELAYAN 

DALAM 

MELAYANI 

PELANGGAN 

MEMENUHI 

HARAPAN SAYA. 

SKALA 

LIKERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKALA 

LIKERT 
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F. Alat Analisis 

 

 

1. Analisis Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak 

dapat dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada 

pendekatan teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif dipergunakan untuk 

memberikan gambaran secara deskriptif tentang tanggapan yang diberikan 

responden pada kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan dan 

dihubungkan dengan teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang 

berkaitan dengan experiential marketing. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung 

menggunakan analisis sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya dan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier 

berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam 

persamaan berikut: 

Y = a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  + ε 

Keterangan: 

Y = Kepuasan Pelanggan 

a = Konstanta 

X1 = Sense 
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X2  = Feel 

X3  = Think 

X4 = Act 

X5 = Relate 

b1- b5 = Koefisien regresi variabel experiential marketing 

ε = Standar Error  

G. Metode Data Analisis 

1. Validitas 

Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan dengan analisis 

faktor dilakukan karena analisis faktor merupakan prosedur yang tepat dalam 

mereduksi dan merangkum data yang saling berkorelasi (Hair et.al.,2006). 

Ukuran validitas akan menunjukan sejauh mana instrument pengukuran 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tahapan melihat ukuran uji 

validitas menggunakan syarat sebagai berikut: 

a. Nilai KMO, ukuran kecukupan sampling KMO adalah index yang 

digunaka untuk menguji kecocokan faktor analisis. Nilai KMO antara 0,5 

hingga 1 mengidentifikasi, bahwa faktor telah memadai. 

b. Index Measure Of Sampling Adequacy (MSA), digunakan untuk melihat 

interkorelasi antar variabel dari faktor analisis. Index MSA antara 0 hingga 

1, nilai MSA yang mendekati satu berarti variabel diprediksi sempurna 

tanpa error (Hair, et al.,2006 ) 
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c. Nilai Communalities, adalah estimasi dari share atau common variance 

diantara variabel-variabel. Index communalities lebih dari sama dengan 0,5 

(≥0,5), maka variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

d. Factor loading, adalah besarnya korelasi suatu indikator dengan faktor 

yang terbentuk (Malhotra, 2007). Kreteria validitas suatu indikator 

dinyatakan valid  membentuk suatu Faktor jika faktor loading lebih besar 

sama dengan 0,5 (≥0,5) atau akan lebih baik jika faktor loading lebih besar 

sama dengan 0,7 (≥0,7). 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Arikunto (2006) dimaksudkan “untuk mengetahui 

adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat 

ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali 

pada waktu yang berbeda. Untuk uji reliabilitas digunakan Teknik Alpha 

Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

 

H.  Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis 

data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian 

tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai 

dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Observasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Signifikan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
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1.  Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu pada 

tingkat kepercayaan 95% atau α=5%. Hasil pengujian uji F dapat ditemui pada 

tabel ANNOVA (analysis of variance) dari output SPSS 20.0. Untuk menjawab 

hipotesis statistik yaitu: 

Ho = variabel X tidak ada pengaruh  dan signifikan terhadap variabel Y. 

Ha = variabel X berpengaruh  dan signifikan terhadap variabel Y. 

Dengan kriteria: 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai signifikan (P Value) > 0,05. 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai signifikan (P Value) < 0,05. 

 

2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. 

Dengan hipotesis: 

a. Bila nilai signifikan (P Value) < 0,05 maka (Ho) ditolak dan menerima 

alternative (Ha) yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

b. Bila nilai signifikan (P Value) > 0,05 maka (Ho) diterima dan menolak 

alternative (Ha) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 
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3. Koefisien Determinasi R
2
 

 

Semakin tinggi R
2
, semakin penting suatu variabel karena dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa variabel, maka akan digunakan koefisien determinasi untuk 

mengukur besar sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin 

besar koefisien determinasi terkoreksi atau model regresi, maka model didapatkan 

akan semakin baik. 



 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini, dimana kelima hipotesis tersebut 

dapat diterima, dengan nilai signifikansi<0,05 dan nilai t hitung >t tabel. 

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel 

yang artinya seluruh variabel bebas dari experiential marketing secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap customer satisfaction pada Bangi 

Kopitiam Lampung. 

3. Hasil uji R 2 menunjukkan kontribusi variabel X ( experiential marketing ) 

berperan dalam membentuk variabel Y (customer satisfaction) sebesar 

55,6% dan 45,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

B.  Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Bangi Kopitiam Lampung,sebaiknya meningkatkan pelayanan dalam 

dimensi act karena dimensi ini merupakan variabel dengan pengaruh 

terendah yang mempengaruhi customer satisfaction. Menghadapi hal ini , 

maka Bangi Kopitiam Lampung harus dapat meningkatkan kinerja para 

karyawan dalam melakukan interaksi menarik kepada pelanggan. dapat 
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dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan rutin, Pelatihan yang 

dapat dilakukan yaitu memahami perilaku  memahami karakteristik 

pelanggan seperti menu favorit yang sering di pesan lalu memodifikasi 

menu agar dapat menarik minat pelanggan dan lain-lain. 

2. Bangi Kopitiam sebaiknya meningkatkan dimensi variabel sense kepada 

pelanggan karena sense merupakan variabel dominan pertama yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Bangi Kopitiam harus lebih  dapat 

meningkatkan suasana seperti layout yang menarik,warna dinding yang 

dapat memanjakan mata pelanggan, lalu kesejukan udara yang dapat 

memberikan kesan nyaman ,dan alunan musik  yang dapat memberikan 

kesan santai. 

3. Bangi Kopitiam sebaiknya meningkatkan dimensi variabel feel kepada 

pelanggan karena feel merupakan variabel dominan kedua yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Bangi Kopitiam harus lebih 

meningkatkan pelayanan dan keramahan pelayan, hal yang dapat 

dilakukan oleh Bangi Kopitiam yaitu mendekorasi suasana seperti 

memasukan quote-quote yang memberikan pesan seperti memotivasi 

semangat pelanggan, lalu memasukan gambar-gambar yang futuristik 

agar pelanggan mengingat Bangi Kopitiam tempat yang sangat menarik 

dan memoriable. 

4. Bangi Kopitiam sebaiknya meningkatkan dimensi variabel think kepada 

pelanggan karena think merupakan variabel dominan ketiga yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Bangi Kopitiam harus mengajak 
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pelanggan berpikir kreatif hal yang dapat dilakukan yaitu menyediakan 

papan catur lalu monopoli untuk anak-anak yang pergi bersama 

keluarganya. 

5. Bangi Kopitiam sebaiknya meningkatkan dimensi relate kepada 

pelanggan karena relate merupakan variable dominan keempat yang 

memengaruhi kepuasan pelanggan. Bangi Kopitiam dapat mem-

positioning-kan sebagai tempat yang nyaman pada saat hangout atau 

kumpul keluarga,karena mungkin pelanggan yang sering ke Bangi 

Kopitiam sangat tertarik terhadap Bangi Kopitiam. 

6. Bangi Kopitiam seharusnya lebih meningkatkan promosi di media sosial, 

di zaman sekarang masyarakat cenderung mengetahui segala informasi 

dengan mudah dan cepat, Bangi Kopitiam letak lokasinya pun tidak 

strategis mungkin banyak calon pelanggan tidak mengetahui tempat ini. 

Kalau Bangi Kopitiam mendukung beberapa komunitas di lampung dan 

menjadikan Bangi Kopitiam menjadi tempat hang out mungkin Bangi 

Kopitiam dapat pelanggan baru yang tertarik ingin mencoba. 
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