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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 

menciptakan para pelanggan merasa puas. Terciptanya kepuasaan dapat 

memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggannya menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang 

baik bagi pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap merek serta 

membuat suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 2000 : 105). 

Kepuasan pelanggan harus disertai loyalitas pelanggan. Pelanggan yang 

benar-benar loyal bukan saja sangat potensial menjadi word-of-mouth 

advertisers, namun juga kemungkinan besar loyal pada portofolio produk dan 

jasa perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Perilaku pembelian ulang 

kerapkali dihubungkan dengan loyalitas merek (brand loyalty). Akan tetapi, 

ada perbedaan di antara keduanya. Bila Loyalitas merek mencerminkan 

identitas terhadap merek tertentu, maka perilaku pembelian ulang semata-

mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali 

(Tjiptono, 2000 :107). 

 Loyalitas pelanggan dan kepuasannya sangat berkaitan, walau pun 

keterkaitannya tidak selalu beriringan (Oliver, 1999). Kepuasan adalah 
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langkah yang penting dalam pembentukan loyalitas tetapi menjadi kurang 

signifikan ketika loyalitas mulai timbul melalui mekanisme-mekanisme 

lainnya. Mekanisme lainnya itu dapat berbentuk kebulatan tekad atau ikatan 

sosial. Loyalitas terjadi karena adanya pengaruh kepuasan / ketidakpuasan 

dengan produk tersebut yang berakumulasi secara terus-menerus di samping 

adanya persepsi tentang kualitas produk (Bloemer, Ruyter, Peeters; 1998). 

 Loyalitas konsumen berdasarkan pola pembeliannya dapat dibagi menjadi 

empat golongan yaitu golongan fanatik, golongan agak setia, golongan 

berpindah kesetiaan, dan golongan yang selalu berpindah-pindah (Kotler, 

1997).  Loyalitas dapat didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk 

yang dikaitkan dengan proporsi pembelian. Perusahaan yang mempunyai 

basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk 

mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan 

mendapatkan pelanggan baru. Loyalitas merek yang tinggi dapat 

meningkatkan perdagangan. Dan dapat menarik minat pelanggan baru karena 

mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek minimal dapat 

mengurangi risiko. Keuntungan lain yang didapat dari loyalitas merek adalah 

perusahaan dapat lebih cepat untuk merespons gerakan pesaing (Mowen 2002 

: 109). 

 Demi mendekati, mendapatkan dan mempertahankan loyalitas konsumen, 

produsen perlu menggunakan konsep experiential marketing yang dilakukan 

dengan cara menghadirkan pengalaman-pengalaman yang unik, positif dan 
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mengesankan kepada konsumen. Hal itu, bisa tercakup melalui lima unsur, 

yaitu sense (melalui pancaindra: mata-telinga-hidungkulit-lidah), feel 

(perasaan), think (pikiran), act (tindakan) dan relate (ikatan) yang 

menitikberatkan pada penciptaan persepsi positif tertentu di mata konsumen. 

Dan pengalaman mengesankan tersebut bisa dihadirkan melalui berbagai 

experience provider, antara lain dari komunikasinya (iklan atau aktivitas 

below the line), produk (kemasan atau isinya), identitas produk, melalui co-

branding, lingkungan (environment), website (misalnya tampilan yang 

mengesankan dan juga punya dimensi interaktif yang tinggi) dan juga orang-

orang yang bertugas menawarkan produk tersebut ke konsumen (Schmitt 

1999). 

 Prinsip pokok dari experiential marketing yaitu bagaimana membuat 

konsumen lebih terlibat dengan produk/jasa baik secara fisik ataupun 

emosional. Sebab apabila produk/jasa tersebut mampu untuk menghadirkan 

pengalaman positif yang tak terlupakan (memorable experience) yang 

menyentuh sisi afeksi mereka, konsumen akan selalu mengingat produk/jasa 

tersebut ketika akan mengkonsumsi produk yang sejenis. Konsumen yang  

menjadi fanatik secara sadar (atau tidak sadar) akan mengajak orang lain 

untuk mengkonsumsi produk tersebut (Schmitt, 1999). 

 Schmitt (1999) telah mengeksplorasi bagaimana perusahaan-perusahaan 

menciptakan experiential marketing dengan mempertimbangkan lima elemen 

dasar yaitu rasa (sense), perasaan (feel), berpikir (think), bertindak (act), dan 

berhubungan (relate) dengan suatu perusahaan dan mereknya. Tidak seperti 
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dalam pemasaran tradisional bahwa perusahaan dapat mendapatkan 

keunggulan bersaing bila mampu memuaskan pelanggan melalui pelayanan 

yang bermutu. Dalam konsep experiential marketing, perusahaan-perusahaan 

harus bersaing dengan menciptakan pengalaman yang memuaskan, dan 

perusahaan harus memadukan kelima elemen dasar experiential marketing 

untuk mendeteksi proses pembelian oleh konsumen. 

 Experiential marketing dapat dimanfaatkan secara efektif apabila 

diterapkan pada beberapa situasi tertentu. Schmitt (1999 : 34) berpendapat 

dalam bukunya ada beberapa manfaat yang dapat diterima dan dirasakan 

apabila badan usaha menerapkan experiential marketing. Manfaat tersebut 

yaitu untuk membangkitkan kembali merek yang sudah merosot, untuk 

menciptakan dan membuat perbedaan dengan produk pesaing, untuk 

menciptakan citra dan identitas perusahaan,untuk mempromosikan inovasi, 

untuk membujuk percobaan, pembelian, dan yang paling penting adalah 

konsumsi loyal. 

 Ada beberapa penelitian mengenai experiential marketing, di antaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nehemia (2010), serta Yuwandha dan 

Astuti (2010) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap variabel experiential 

marketing yang terdiri dari sense (panca indera), feel (perasaan), think (cara 

berpikir), act (kebiasaan) dan relate (pertalian) akan berdampak dan 

berpengruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

 Sedangkan Novia (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dengan 

konsep experiential marketing, perusahaan akan berusaha untuk 
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menghadirkan pengalaman yang unik, positif dan mengesankan kepada 

konsumen. Dengan demikian, konsumen akan merasa terkesan pada 

pengalaman selama menikmati produk perusahaan tersebut dan akan  

tertanam dalam pikiran mereka sehingga nantinya pelanggan tidak hanya 

akan loyal tapi juga menyebarkan informasi mengenai produk perusahaan 

secara word of mouth. 

 Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis seperti sekarang ini ada begitu 

banyak jenis usaha yang bergerak dalam berbagai bidang. Dari sekian banyak 

jenis usaha, kuliner adalah salah satu jenis usaha yang diminati banyak 

kalangan karena kuliner tidak pernah lekang oleh waktu, dan tidak pernah ada 

istilah ketinggalan jaman untuk hal yang satu ini. Ditambah lagi makanan 

adalah kebutuhan wajib untuk setiap orang. Dan Indonesia adalah sebuah 

negara dengan kebudayaan yang beraneka ragam, sehingga Indonesia juga 

kaya dengan keberagaman jenis kuliner. Karena itu semakin hari bisnis 

kuliner semakin menjamur dan persaingan menjadi semakin ketat. Ditambah 

semakin banyaknya ide-ide kreatif para pelaku bisnis yang membuat aneka 

hidangan kuliner semakin beragam dan kaya pilihan. 

 Akan tetapi, hidangan lezat saja ternyata tidak cukup untuk menarik minat 

konsumen. Konsumen menginginkan sesuatu yang berbeda, bukan hanya 

sekedar sebuah tempat di mana mereka bisa menyantap makanan lalu pulang. 

Dan dari sinilah para pemilik usaha rumah makan berusaha untuk menyajikan 

sesuatu yang unik dan berbeda. Jadi,  agar perusahaan bisa bertahan dalam 

ketatnya persaingan bisnis, para pelaku usaha harus berusaha untuk mencari 



6 
 

 
 

berbagai cara agar dapat memberikan kepuasan dan mempertahankan 

loyalitas para konsumennya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

dengan cara menerapkan konsep experiential marketing beserta variabel-

variabelnya yang terdiri dari sense (panca indera), feel (perasaan), think (cara 

berpikir), act (kebiasaan) dan relate (pertalian) sehingga akan berdampak dan 

berpengruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Karena dengan adanya 

penerapan  experiential marketing tersebut pelanggan akan merasa 

dimanjakan dan diistimewakan, sehingga akan memberikan loyalitasnya 

padaperusahaan yang bersangkutan. 

 Salah satu rumah makan yang telah menerapkan konsep experiential 

marketing adalah Harmoni Cafe and Resto. Harmoni Cafe and Resto 

menghadirkan konsep ruangan dengan etnik Jawa kental serta menu makanan 

yang menghadirkan ragam pilihan menu yang berkualitas  mulai dari oriental, 

tradisional, dan terus mengeksplor menu-menu  baru yang sesuai dengan 

selera masyarakat Indonesia. Dengan beragam menu pilihan serta harga yang  

terjangkau, Harmoni Cafe and Resto mencoba untuk menghadirkan lagi 

suasana yang nyaman serta perasaan seperti di rumah saat makan. 

 Hampir setiap ruangan di Harmoni Cafe and Resto didominasi oleh 

perabotan kayu yang berkesan jadul, di tambah lagi dengan berbagai interior 

dan ornamen yang juga berbahan dasar kayu dan kain batik, menjadikan 

ruangan-ruangan yang dominan dengan warna coklat kayu itu terkesan hangat 

dan nyaman. Di tambah lagi dengan adanya konsep penataan yang berbeda di 

setiap bagian ruangannya, sehingga pengunjung bisa memilih meja serta 
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tempat duduk sesuai dengan selera masing-masing untuk menikmati hidangan 

dengan nyaman. Selain itu, air mancur minimalis yang terletak di kebun 

bagian dalam rumah makan juga ikut menambah kesejukan dan kesan asri di 

Harmoni Cafe and Resto. 

 Bukan hanya itu saja. Harmoni Cafe and Resto adalah rumah makan yang 

didesain untuk keluarga. Karena itu pihak rumah makan tidak hanya ingin 

memanjakan para pengunjung dewasa saja. Para pengunjung yang masih 

tergolong anak-anak pun  juga turut dimanjakan dengan dibuatnya area taman 

bermain anak, sehingga acara makan akan menjadi semakin menyenangkan 

dan tak terlupakan. Ditambah lagi, setiap hari tertentu ada aneka menu 

jajanan tradisional yang ditawarkan kepada pengunjung, sehingga banyak 

orang tua yang bisa mengobati rasa rindunya pada aneka jajanan yang saat ini 

menjadi semakin sulit ditemui atau bagi kalangan muda yang hanya sekedar 

ingin mencoba saja. Beberapa hal tersebut ternyata mampu menjadi daya tarik 

bagi Harmoni Cafe and Resto, jika dibandingkan dengan kebanyakan rumah 

makan lainnya. 

 Melihat dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian tentang 

pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas konsumen dengan judul 

“Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan 

Harmoni Cafe and Resto Malang”. 

 

 

 



8 
 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalahnya adalah: 

Apakah variabel experiential marketing yang terdiri dari  sense (panca 

indera), feel (perasaan), think (cara berpikir), act (kebiasaan) dan relate 

(pertalian) berpengaruh pada loyalitas pelanggan di Harmoni Cafe and Resto 

Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas maka masalah dibatasi 

pada: 

Hubungan yang dihasilkan dari pengaruh variabel experiential marketing 

yang terdiri dari sense (panca indera), feel (perasaan), think (cara berpikir), 

act (kebiasaan) dan relate (pertalian) terhadap loyalitas pelanggan Harmoni 

Cafe and Resto Malang. 

  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh variabel experiential marketing yang 

terdiri dari sense (panca indera), feel (perasaan), think (cara berpikir), 

act (kebiasaan) dan relate (pertalian) terhadap loyalitas pelanggan 

Harmoni Cafe and Resto Malang. 



9 
 

 
 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Harmoni Cafe and Resto, di mana hasil dari 

penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menciptakan 

loyalitas pelanggan melalui variabel experiential marketing yang 

terdiri dari sense (panca indera), feel (perasaan), think (cara 

berpikir), act (kebiasaan) dan relate (pertalian). 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

reverensi bagi mereka yang hendak menyusun penelitian di masa 

mendatang, serta untuk penelitian-penelitian di bidang pemasaran 

terutama yang berkaitan dengan experiential marketing, dengan 

penambahan  variabel lain atau menggunakan alat analisis yang 

sesuai atau pun obyek yang berbeda dari yang digunakan oleh 

peneliti. 

 

 


