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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan bisnis perhotelan di Kota Malang, Jawa Timur, semakin tidak 

sehat. Pertambahan jumlah hotel yang tidak sebanding dengan pertumbuhan 

tingkat hunian membuat situasi makin parah (Tempo, 19 Desember 2012). 

Persaingan tersebut semakin diperketat dengan maraknya jasa penginapan yang 

dikelola sendiri yang biasa disebut sebagai guet house. Menurut AHMA 

(American Hotel & Motel Association), guest house adalah suatu tempat yang 

menyediakan tempat menginap, makanan dan minuman, dan pelayanan lainnya 

untuk di sewakan kepada tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara 

waktu (Turyani, 2014). 

Guest house merupakan sejenis fasilitas akomodasi, baik milik perorangan 

maupun perusahaan yang diperuntukkan khusus bagi tamu hendak menginap. 

Guest house juga dapat berupa rumah pribadi yang dikonversi untuk kepentingan 

tamu. Fasilitas yang akan ditawarkan di guest house sederhana saja, sebagian 

besar tanpa menediakan keperluan makan dan minum tamunya. Namun di 

beberapa negara di dunia, guest house difungsikan lebih mirip dengan hotel 

dinama para tamu juga akan mendapatkan fasilitas makan. Guest house juga 

seringkali diartikan sebagai wisma atau penginapan. Di berbagai lokasi, tak jarang 

guest house disebut sebagai asrama. Di Indonesia, umumnya guest house akan 

banyak di jumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, 

http://penginapan.net/di/guest-house/
http://penginapan.net/di/guest-house/
http://penginapan.net/di/guest-house/
http://penginapan.net/di/guest-house/
http://penginapan.net/di/wisma/
http://penginapan.net/di/penginapan/
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Jogja, dan lain-lain karena kebutuhan akan tempat menginap sementara di kota 

besar cukup tinggi (http://penginapan.net/). 

Salah satu guest house di Kota Malang yang mendapatkan respon yang 

bagus dari para pengunjungnya adalah Merbabu Guest House. Hal ini telihat dari 

75 review dari TripAdvisor Community (www.tripadvisor.com/) per tanggal 13 

Januari 2016, yang menunjukkan 36 orang atau 48 persen menyatakan excellent 

(unggul), 28 orang atau 37,3 persen menyatakan very good (sangat baik), 8 orang 

atau 10,7 persen menyatakan average (rata-rata), 1 orang atau 1,3 persen 

menyatakan poor (buruk), dan sisanya 2 orang atau 2,7 persen menyatakan 

terrible (parah). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung 

menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan dari Merbabu Guest House. 

Merbabu Guest House terletak di jantung Malang, di Jalan Merbabu 

Nomor 26, tepatnya di belakang Ijen Boulevard yang merupakan perumahan paling 

bergengsi dan sejarah di Kota Malang. Dari lokasi Merbabu Guest House cukup 

berjalan kaki ke Katedral Ijen dan Ijen Boulevard, beberapa restoran barat atau timur 

yang lezat, dan bahkan ke pasar tradisional. Merbabu Guest House memiliki 11 kamar 

tidur yang menyenangkan dan bersih dengan fasilitas di dalam kamar mandi, TV LCD, 

dan AC. Merbabu Guest House menyediakan staf yang ramah dan akan selalu siap 

membantu pengunjung setiap saat (www.merbabuguesthouse.com). 

Berdasarkan fenomena yang ada pada Merbabu Guest House tersebut, 

maka perusahaan tersebut harus terus mengupayakan strategi pemasaran yang 

dapat memberikan kepuasan bagi para pengunjungnya. Salah satu strategi yang 

diterapkan adalah experiential marketing. Strategi experiential marketing 
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diterapkan dengan mempengaruhi emosional pengunjung untuk menciptakan 

suatu pengalaman dalam mencapai tingkat kepuasan, sekaligus dapat dijadikan 

media promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) dalam mempengaruhi orang 

lain untuk berkunjung (Jannah dkk., 2014). Strategi experiential marketing 

berusaha menciptakan pengalaman yang positif bagi konsumen dalam 

mengkonsumsi produk atau jasa yang dapat dijadikan referensi bagi pemasar 

untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa mendatang berupa tindakan 

pembelian ulang. Dalam hal ini sisi emotional produk dikembangkan melalui 

upaya-upaya pemasaran. Pengalaman emosional dapat diciptakan dengan 

menciptakan merek yang memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada 

pelanggannya, dengan dukungan dari program pemasaran yang baik. Pengalaman 

yang baik dan mengesankan tersebut akan menciptakan timbulnya perasaan positif 

dan emosi terhadap merek. Timbulnya suatu perasaan puas dan ingin mengulangi 

pengalaman yang didapat, inilah yang sekarang banyak diterapkan oleh produsen 

untuk menghadapi ketatnya persaingan dimana banyak sekali produk sejenis 

dengan hanya sedikit perbedaan spesifikasi satu sama lain. Melalui experiental 

marketing, pemasar berusaha untuk mengerti, berinteraksi dengan konsumen dan 

berempati terhadap kebutuhan mereka (Kusumawati, 2011). 

Schmitt (Alma, 2012:267) menyatakan bahwa dasar experiential 

marketing melalui lima tahapan yaitu sense experience, feel experience, think 

experience, act experience, dan relate experience. Sense experience merupakan 

suatu pengalaman yang didasarkan pada panca indera dalam mempengaruhi 

emosional seseorang untuk menentukan produk (barang atau jasa) yang 
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dikonsumsi.  Feel experience merupakan suatu pengalaman yang didasarkan pada 

perasaan atau apa yang dirasakan seseorang sehingga berpengaruh terhadap 

emosional seseorang dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi. Think 

experience atau pikiran merupakan suatu pengalaman yang dapat menimbulkan 

ide atau kreativitas seseorang setelah mengetahui dari pihak lain atau mengalami 

sendiri tentang suatu produk (barang atau jasa) yang ditawarkan perusahaan. Act 

experience merupakan suatu pengalaman yang didasarkan pada tindakan dalam 

mempengaruhi gaya hidup seseorang, baik melalui fisiknya sendiri atau melalui 

interaksi sosial. Relate experience merupakan suatu pengalaman yang didasarkan 

pada hubungan antara pelanggan dengan kelompok tertentu dalam proses interaksi 

sosial, dimana pelanggan bergabung ke dalam kelompok acuan untuk membentuk 

suatu identitas sosial berupa komunitas tertentu. Relate mencakup sense, feel, 

think, dan act.   

Melihat bahwa penerapan experiential marketing didasarkan pada lima 

tahapan pengalaman bagi konsumen (sense, feel, think, act, dan relate) maka 

tujuannya adalah memberikan pengalaman emosional yang baik dan mengesankan 

kepada konsumen agar menimbulkan perasaan positif atas pelayanan yang telah 

diberikan, sehingga konsumen mendapat suatu perasaan puas dan ingin 

mengulangi pengalaman tersebut. Atas dasar inilah maka experiential marketing 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.  

Menurut Kotler (Kumala dkk., 2013) bahwa kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja yang ia 

rasakan/alami terhadap harapannya. Penerapan experiential marketing ini 
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bertujuan memberikan nilai kepada pelanggan melalui pemberian pengalaman 

yang berkesan, tidak hanya dengan menjual produk. Tujuan tersebut akan 

menimbulkan hubungan baik jangka panjang yang berpengaruh pada kepuasan. 

Hal ini diperkuat oleh Natasha dan Kristanti (2013) bahwa experiential marketing 

tidak hanya sekedar menawarkan feature dan benefits dari suatu produk untuk 

memenangkan hati konsumen, tetapi juga harus dapat memberikan sensasi dan 

pengalaman yang baik, dan kemudian akan menjadi basis dan dasar bagi kepuasan 

konsumen. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh 

experiential marketing terhadap kepuasan pengunjung atau pelanggan Merbabu 

Guest House di Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah secara simultan experiential marketing yang terdiri dari sense 

experience, feel experience, think experience, act experience, dan relate 

experience berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Merbabu Guest 

House di Kota Malang? 

2. Apakah secara parsial experiential marketing yang terdiri dari sense 

experience, feel experience, think experience, act experience, dan relate 

experience berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Merbabu Guest 

House di Kota Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada variabel experiential 

marketing diukur dengan lima indikator sense, feel, think, act, dan relate yang mengacu 

pada pendapat Schmitt (Oeyono dan Dharmawanti, 2013) dan Dimyati (2014). Variabel 

kepuasan pelanggan diukur dengan tiga indikator mengacu pada penelitian Dimyati 

(2014), yaitu: kepuasan pada produk, kepuasan pada kualitas layanan, dan kepuasan pada 

manfaat produk. Sampel yang diteliti adalah pelanggan Merbabu Guest House Malang. 

Dipilihnya Merbabu Guest House karena merupakan guest house di Kota Malang yang 

mendapat respon bagus (excellent) dari para pengunjungnya di TripAdvisor Community 

(www.tripadvisor.com/). Selain itu, guest house tersebut berada di lokasi strategis yakni 

terletak di jantung Kota Malang, di sekitar Ijen Boulevard dan menyediakan berbagai 

fasilitas yang cukup lengkap demi kenyamanan pelanggan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh experiential marketing yang 

terdiri dari sense experience, feel experience, think experience, act 

experience, dan relate experience secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan Merbabu Guest House di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh experiential marketing yang 

terdiri dari sense experience, feel experience, think experience, act 

experience, dan relate experience secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan Merbabu Guest House di Kota Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perguruan tinggi dalam 

rangka memahami pengaruh experiential marketing untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan pada usaha jasa. Selain itu, dapat menjadi dasar 

pentingnya memberikan kepuasan kepada pelanggan jasa. 

2. Bagi Guest House  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan 

masukan bagi usaha jasa guest house di Kota Malang dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan melalui experiential marketing. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan empiris 

bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan variabel yang sama. 


