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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya perusahaan dari berbagai jenis industri yang ada saat ini, 

membuat konsumen dihadapkan pada banyak pilihan produk atau jasa. 

Sebenarnya pelanggan berkeinginan untuk tetap setia mengkonsumsi produk atau 

jasa dari perusahaan tertentu, namun munculnya berbagai masalah baik masalah 

internal maupun masalah eksternal perusahaan yang membuat konsumen 

berpaling pada perusahaan lain. Masalah - masalah tersebut diantaranya yaitu 

masalah kualitas pelayanan, kualitas produk atau jasa, harga, serta kurangnya nilai 

tambah yang didapat oleh konsumen. Hal tersebut membuat konsumen sangat 

sulit untuk mempertahankan loyalitasnya. 

Sebenarnya, banyak sekali keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan 

apabila mampu menciptakan loyalitas pelanggannya. Hal tersebut dikarenakan 

pelanggan yang loyal akan melakukan pembelian ulang baik dalam satu produk 

maupun mencoba jenis produk yang lain secara konsisten. Selain itu, pelanggan 

juga akan kebal akan rayuan perusahaan lain bahkan akan merekomendasikan 

perusahaan tersebut kepada orang lain melalui mulut ke mulut. Oleh karena itu, 

loyalitas konsumen merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan 

pemasukan perusahaan.  
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Konsumen pada dasarnya sangat mudah untuk loyal terhadap sebuah 

perusahaan asalkan perusahaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan serta dapat memberikan nilai lebih bagi konsumennya secara konsisten. 

Apabila hal tersebut mampu diwujudkan oleh perusahaan, maka otomatis 

konsumen akan terus menjaga loyalitasnya terhadap produk dari perusahaan 

tersebut bahkan akan merekomendasikan kepada orang lain serta akan berfikir 

seribu kali untuk pindah ke perusahaan lain. 

Usaha memenuhi permintaan konsumen serta menciptakan loyalitas 

konsumen sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh perusahaan. Usaha tersebut 

dilakukan dengan cara menjaga kepuasan konsumen, menjaga kualitas pelayanan, 

menjaga kualitas produk atau jasa dengan harga yang bersaing, menjaga 

kepercayaan yang diberikan oleh konsumen, memberikan penggalaman lebih 

ketika dan setelah mengkonsumsi produk atau jasa, dan lain sebagainya. Memang 

pada dasarnya faktor kepuasan konsumen, kualitas pelayanan, kualitas produk 

atau jasa, harga, kepercayaan, serta pengalaman akan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi loyaliatas 

pelanggan, experiential marketing (pengalaman) dan brand trust (kepercayaan) 

merupakan konsep yang masih jarang dikaji oleh peneliti. Padahal pada era 

pemasaran modern ini banyak perusahaan yang sedang berlomba - lomba 

menerapkan konsep tersebut untuk menciptakan loyalitas pelanggannya. Mereka 

menerapkan konsep ini sesuai dengan visi dan misi perusahaan masing – masing. 
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Dilihat dari sudut pandang konsumen, experiential marketing penting 

karena dapat memberikan kepuasan tersendiri dan membuat pelanggan 

mendapatkan interesting memorable berdasarkan pengalaman unik yang belum 

pernah dirasakan sebelumnya. Brand trust sendiri juga sangat penting karena 

apabila pelanggan sudah merasa percaya bahwa merek yang ditawarkan dapat 

memberikan nilai positif baginya, maka pelanggan tidak akan mudah untuk 

berpaling kepada merek lain.  

Pelanggan yang sudah merasakan experiential marketing dan brand trust 

akan merasakan sensasi yang sesuai bahkan lebih dari harapannya. Sensasi itulah 

yang akan membuat pelanggan loyal dan akan diwujudkan dengan melakukan 

pembelian bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Bagi pihak perusahaan, 

hal ini dinilai sangat efektif untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang secara 

otomatis akan meningkatkan penjualan perusahaan. 

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung bahwa experiential 

marketing dan brand trust berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handal (2010) yang 

menyebutkan bahwa experiential marketing berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan, kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh kurniawan (2011) 

yang menyatakan bahwa brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Peneliti memilih perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa pelayanan 

penyedia makanan dan minuman (restoran, cafe, coffee house, dll) sebagai obyek 

penelitian. Perkembangan industri kuliner saat ini mengalami peningkatan hingga 
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mendominasi lapangan usaha di berbagai kota di Indonesia khususnya di kota – 

kota besar seperti di Malang. Di Malang sendiri terdapat banyak resto dan cafe 

dengan berbagai konsep dan ide - ide yang ditawarkan untuk memikat 

pelangganya sehingga persaingan dibidang ini semakin ketat. Salah satu 

perusahaan yang siap untuk menghadapi persaingan tersebut adalah Ria Djenaka 

Coffee House & Resto Malang. 

Ria Djenaka merupakan salah satu Caffee House & Resto yang cukup 

terkenal di Malang. Eksistensi Ria Djenaka ini dapat dilihat dari hasil survey top 

of mind cafe & resto yang ada di Malang pada tahun 2012 terhadap 50 sampel. 

Pada survey ini Ria Djenaka menempati urutan pertama cafe & resto yang paling 

diingat oleh sampel. Hal yang paling menjadi perhatian 50 sampel dalam memilih 

adalah suasana dari cafe & resto itu sendiri. Pada kenyataannya, kesan vintage 

dan penyajian menu dengan pelayanan yang dinamis dari Ria Djenaka membuat 

pelanggan merasa berada di rumah sendiri  sehingga pelanggan merasa 

mendapatkan nilai tambah tersendiri.  

Ria Djenaka hadir dengan menawarkan jasa pelayanan penyedia makanan 

dan minuman dengan kualitas produk yang selalu terjaga serta keberagaman menu 

yang unik dan selalu ada menu baru. Selain itu, juga disertai nilai tambah berupa 

desain interior dan eksterior yang unik, lokasi yang strategis, serta hiburan yang 

beragam. Hal ini memberikan nilai-nilai positif bagi pelanggannya. 

Segala sesuatu yang ditawarkan oleh Ria Djenaka diharapkan dapat 

menimbulkan pengalaman yang mengesankan, baik yang berupa pengalaman 

panca indera, pengalaman perasaan, dan pengalaman pikiran bagi pelanggannya 
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sebelum, ketika, dan setelah mengkonsumsi produknya. Selain itu, Ria jenaka 

juga berharap karakteristik merek, karakteristik perusahaan, serta karakteristik 

pelanggan produknya itu sendiri mampu menimbulkan kepercayaan bagi 

pelanggannya sehingga dapat menciptakan pelanggan yang loyal. 

Melihat dari hasil penelitian sebelumnya, experiential markering dan 

brand trust seharusnya berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Namun peneliti menemukan penelitian yang hasilnya sedikit tidak sesuai, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Noegroho (2013) pada KFC di Malang 

menyimpulkan bahwa experiential markering dan brand trust berpengaruh tapi 

tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari perbedaan hasil tersebut, maka 

masalah experiential markering dan brand trust ini sangat menarik untuk dikaji. 

Berdasarkan fenomena tetang perbedaan hasil penelitan, peneliti sangat 

tertarik untuk mengkaji tentang pengaruh experiential markering dan brand trust 

terhadap loyalitas pelanggan pada obyek yang berbeda, yaitu pada Ria Djenaka 

Coffee House & Resto Malang.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari fenomena yang ada pada latar belakang di atas 

dapat dibuat rumusan masalah secara spesifik sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan experiential marketing Ria Djenaka Coffee House & 

Resto Malang? 

2. Bagaimana brand trust pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto 

Malang? 
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3. Bagaimana loyalitas pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto Malang? 

4. Apakah Experiential Marketing dan Brand Trust secara bersama - sama 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto 

Malang? 

5. Apakah Experiential Marketing dan Brand Trust secara parsial berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto Malang? 

  

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sebuah penelitian dimaksudkan supaya pembahasan 

penelitian tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada tujuan yang akan diteliti. Pada 

penelitian ini, hanya berfokus pada Ria Djenaka yang ada di Jalan Bandung, No. 

5C, Malang. Mengenai experiential marketing, hanya memfokuskan pada 

pembahasan pada strategic experiential modules dan untuk brand trust, hanya 

memfokuskan pembahasan pada brand trust characteristics.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan experiential marketing pelanggan Ria 

Djenaka Coffee House & Resto Malang. 

2. Untuk mengetahui brand trust pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto 

Malang. 
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3. Untuk mengetahui loyalitas pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto 

Malang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh experiential marketing dan brand trust secara 

bersama – sama terhadap loyalitas pelanggan Ria Djenaka Coffee House & 

Resto Malang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh experiential marketing dan brand trust secara 

parsial terhadap loyalitas pelanggan Ria Djenaka Coffee House & Resto 

Malang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penelitian selanjutnya, khususnya untuk menganalisis pengaruh experiential 

marketing dan brand trust terhadap loyalitas pelanggan dalam mengambil 

keputusan berbisnis. Penalitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pihak praktisi 

Pihak praktisi dalam penelitian ini adalah manajemen perusahaan. Bagi 

menejemen perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta dapat menjadi solusi 

efektif bagi pemecahan masalah-masalah pemasaran dalam perusahaan.  

2. Pihak akademisi 

Pihak akademisi dalam penelitian ini adalah dosen maupun mahasisiwa. 

Bagi dosen maupun mahasiswa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemasaran.  


