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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era Experience Economy sebuah perusahaan tidak hanya 

melaksanakan excellent service, namun juga mampu memberikan pengalaman, 

yang membuat konsumennya dapat merasakan sensasi bukan sekedar merasakan 

puas (Kertajaya, 2008: 272). Konsumen menginginkan lebih dari sekedar atribut 

dan manfaat suatu produk atau layanan, tetapi juga menantikan pengalaman 

dalam berbelanja, pemakaian serta pelayanan yang memuaskan (Kotler dan 

Armstrong, 2008: 8).  

Experiential marketing berusaha untuk memasuki tempat khusus dalam 

pikiran konsumen untuk memberikan inspirasi tentang kenyamanan dan 

kesenangan akan produk atau layanan yang dikonsumsi (Marketing.co.id. 2011). 

Konsumen tidak hanya menggunakan pilihan rasional dalam mengkonsumsi 

barang atau layanan, tetapi seringkali pilihan mereka digerakkan oleh emosi 

(Schmitt, 2011). Tujuan experiential marketing untuk membangun hubungan 

konsumen sehingga merespon penawaran produk yang didasarkan pada tingkat 

respons emosional dan rasional (Marketing.co.id. 2011). 

Salah satu manfaat yang bisa dicapai pemasar atau perusahaan dengan 

melibatkan perasaan dan emosi pelanggannya berkaitan dengan produk atau 

layanan yang dijual antara lain untuk meningkatkan loyalitas pelanggan 

(Andreani, 2007). Loyalitas pelanggan perlu diperoleh karena pelanggan yang 

http://www.marketing.co.id/
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setia akan aktif berpromosi, memberikan rekomendasi kepada keluarga dan 

sahabatnya, menjadikan produk sebagai pilihan utama, dan tidak mudah pindah 

(Mardalis, 2005). Pelanggan yang loyal melakukan pembelian ulang, pembelian 

ulang merupakan faktor utama yang menentukan profitabilitas perusahaan. 

Produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan semestinya berorientasi 

pada kebutuhan konsumen (Indriani, 2006) 

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan mobilitas. Mobilitas 

manusia dibantu dengan alat transportasi yang terus berkembang. Aktivitas 

manusia terus berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan zaman 

(Kusuma, 2010). Di Indonesia tranportasi memiliki peran penting, terutama 

moda trasportasi umum yang melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Jumlah 

penumpang moda trasportasi tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 menurut jenis 

moda trasportasi, ditunjukan tabel berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Dalam Negeri Menurut Jenis Angkutan  
(Ribu orang) 

Jenis Angkutan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Angkutan Kereta Api 202.179 216.010 277.508 325.945 
Angkutan Laut 50.347 44.375 45.311 - 
Angkutan Udara 36.431 38.812 38.051 36.644 

Sumber: www.bps.com (2016) 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 

jumlah penumpang atau pengguna angkutan kereta api adalah paling tinggi 

dibandingkan jenis angkutan laut dan udara. Angkutan kereta api setiap 

tahunnya mengalamai kenaikan jumlah penumpang. Berdasarkan tabel 1.1, 

http://www.bps.com/
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dapat disimpulkan bahwa jenis angkutan kereta api merupakan moda 

transportasi yang paling diminati oleh masyarakat. 

PT KAI  sebagai perusahaan tunggal penyedia jasa trasportasi di Indonesia, 

memberikan pengalaman kemudahan pelayanan pembelian tiket kereta api kelas 

Eksekutif, Ekonomi dan bisnis dapat dibeIi 90 hari sebelum hari keberangkatan 

dan bisa didapatkan di loket, Channel eksternaI, Contact Center 121 dan website 

tiket.kereta-api.co.id (Surabaya.tribunnews.com, 2016). PT Kereta Api 

Indonesia mengadakan promo harga tiket kereta api pada hari besar, seperti 

promo HUT KAI ke-71 pada 28 September 2016. Promo berupa penjualan tiket 

dengan harga Rp 28.945 untuk kereta api komersil jarak jauh dan menengah 

termasuk tiket Kereta Api Bima (Kereta-api.info.com, 2016). 

Kerete Api Bima yang merupakan kereta api kelas eksekutif satwa yang 

dioperasikan PT Kereta Api Indonesia di Pulau Jawa dengan jurusan Stasiun 

Malang ke Stasiun Gambir, Jakarta dan sebaliknya. Kereta Api Bima melalui 

jalur selatan, karena untuk meningkatkan okupansi penumpang yang naik kereta 

api jalur Jakarta-Surabaya yang melalui rute selatan (Kereta-api.info, 2015). 

Penumpang diberikan rasa kenyaman selama melakukan perjalanan dengan 

Kereta Api Bima.  Beberapa fasilitas disediakan untuk menunjang kenyamanan 

seperti susunan tempat duduk 2-2 dengan jumlah 50 kursi yang dilengkapi 

dengan sandaran kaki, terdapat TV LED sebagai hiburan, bagasi, lampu baca, 

toilet, alat pemadam api, AC sebagai penyejuk ruangan, peredam suara dan 

gerbong makan (wikipedia.org).  

http://www.surabaya.tribunnews.com/
http://kereta-api.info/tag/kereta-api
http://kereta-api.info/tag/promo
http://kereta-api.info/tag/promo
http://kereta-api.info/tag/tiket
http://www.kereta-api.info.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/PT_Kereta_Api_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Gambir
http://www.wikipedia.org/
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PT KAI menempatkan kru kereta api untuk menjadi pramugari kereta api 

eksekutif yang tersenyum dan menyapa penumpang, mengarahkan posisi tempat 

duduk yang sopan kepada penumpang, dan juga menyiapkan serta memberikan 

selimut kepada penumpang (Tiketkeretaapi.com, 2015). Pemberian layanan 

yang menyentuh sisi pengalaman akan tertanam mendalam di hati pelanggan. 

Pengalaman yang baik mendorong orang membagikanya kepada orang lain 

(Marketeers.com, 2013).  

Rute perjalanan kereta api di Indonesia yang disediakan PT KAI cukup 

banyak, salah satu rute terlaris adalah rute Malang dan Jakarta (Okezone.com, 

2015). Rute Malang dan Jakarta, selain dilayani oleh kereta api, juga dilayani 

oleh moda transportasi yang lain seperti pesawat terbang dan bus yang 

disediakan oleh perusahaan jasa transportasi. Berikut merupakan tabel moda 

transportasi Malang-Jakarta: 

Tabel 1.2 Kompetisi Antar Moda Transportasi Malang-Jakarta 

No. Moda Tarif (Rp) 

Jam 

Keberangkatan 

(WIB) 

Waktu 

Perjalanan 

1 KA Bima 330.000- 
535.000 

14.25 15 jam, 4 menit 

2 KA Gajayana 330.000- 
535.000 

13.30 14 jam, 33 menit 

3 Batik Airlines 652.000-
1.444.000 

10.30, 14.30 1 jam, 30 menit 

4 Sriwijaya 
Airlines 

487.000- 
542.000 

08.30, 12.45, 
14.10 

1 jam, 20 menit 

5 Citilink 505.000- 
580.000 

09.25, 14.30 1 jam, 25 menit 

6 PO Pahala 
Kencana 

300.000-
330.000 

12.00, 13.00, 
14.00 

18-20 jam 

7 PO Kramat 
Djati 

300.000-
325.000 

12.00, 13.00 18-20 jam 

http://www.tiketkeretaapi.com/
http://www.marketeers.com/
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No. Moda Tarif (Rp) 

Jam 

Keberangkatan 

(WIB) 

Waktu 

Perjalanan 

8 PO Lorena 300.000-
330.000 

13.00 18-20 jam 

Sumber: tiket.kereta-api.co.id, batikair.com, sriwijayaairkcp.com, citilink.co.id 

dan jadwalbis.com [online diakses 17 November 2016] 

 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan adanya persaingan antar moda 

transportasi yang melayani jurusan Malang-Jakarta yang menyebabkan 

banyaknya pilihan oleh konsumen. Konsumen memiliki beberapa pilihan 

beberapa penyedia jasa transportasi dengan tawaran harga, jadwal 

keberangkatan serta lamanya jarak tempuh yang dibutuhkan selama perjalanan. 

Kondisi persaingan dalam bidang transportasi saat ini khususnya pada rute dari 

Malang menuju Jakarta dapat dikatakan sudah sedemikian ketatnya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang dilakukan berjudul 

“Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan Kereta Api 

Bima”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel experiential marketing 

yang terdiri dari sense, feel, think, act dan relate, terhadap loyalitas 

pelanggan pelanggan KA Bima? 

http://tiket.kereta-api.co.id/
http://batikair.com/
http://sriwijayaairkcp.com/
http://citilink.co.id/
http://www.jadwalbis.com/


6 
 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel experiential marketing 

yang terdiri dari sense, feel, think, act, dan relate terhadap loyalitas 

pelanggan KA Bima? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan maslah pada penelitian ini adalah: 

1. Experiential marketing yang diteliti mengacu pada Schmitt (1999), yaitu; 

sense, feel, think, act dan relate. 

2. Loyalitas pelanggan yang diteliti mengacu pada Griffin (2005), yaitu: 

melakukan pembelian ulang secara teratur, membeli antar lini produk dan 

layanan, mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan dari pesaing produk atau layanan yang sejenis.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel 

experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act dan relate, 

terhadap loyalitas pelanggan pelanggan KA Bima. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel 

experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act, dan relate 

terhadap loyalitas pelanggan KA Bima. 
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2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Kepala Manager Pemasaran Angkutan Penumpang PT KAI

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran atau masukan bagi 

perusahaan terutaman PT KAI untuk memperbaiki kinerjanya khususnya 

pada aspek experiental marketing demi meningkatkan loyalitas pelanggan 

pada KA Bima. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi 

serta menjadi suatu acuan penelitian selanjutnya. 


