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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Minat beli ulang dapat tercapai apabila sebuah produk yang dibeli oleh 

pelanggan dapat memenuhi harapan pelanggan, dengan begitu pelanggan 

merasa puas dengan terpenuhnya harapan yang diinginkan. pelanggan yang 

merasa puas dengan produk yang dibeli maka pelanggan tersebut akan 

melakukan pembelian kembali. Hal ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk 

memberikan pengalaman yang berbeda terhadap pelanggan dalam membeli 

produk yang bertujuan untuk mempertahankan minat beli ulang pelanggan dan 

meningkatkan pendapatan perusahaan (Griffin, 2003:34).  

Persaingan merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan atau 

kegagalan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ada, 

perusahaan yang tidak dapat bersaing akan tersisih dari lingkungan. 

Sebaliknya, persaingan akan dimenangkan oleh perusahaan yang kreatif dan 

inovatif dalam pengelolaannya.  

Perusahaan harus dapat memberikan nilai nilai yang baik melalui produk 

yang dijualnya agar pelanggan merasa puas, sehingga pelanggan akan 

melakukan pembelian ulang terhadap produk, yang pada akhirnya membuat 

perusahaan semakin berkembang (Umar, 1997:65) 

Minat beli ulang merupakan minat pembelian yang dilaksanakan atas 

pengalaman pembelian yang telah di lakukan di masa lalu, pelanggan yang 

merasa senang atau puas dengan produk yang di beli di masa lalu
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 kemungkinan besar pelanggan akan melakukan pembelian kembali pada 

produk yang di beli tersebut, sehingga banyak perusahaan yang menjadikan 

minat beli ulang sebagai faktor penting dalam keberlangsungan hidup 

perusahaan di dalam suatu persaingan ( Simamora, 2010:2 ) 

Pelanggan pada umumnya memiliki keinginan dalam membeli suatu 

produk, berdasarkan pengetahuan produk yang ada serta pengalaman terhadap 

produk yang dimiliki, konsumen melakukan pembelian ulang karna adanya 

suatu dorongan dan perilaku membeli secara berulang yang dapat 

menumbuhkan suatu Minat Beli Ulang terhadap suatu yang di rasakan terhadap 

dirinya, jadi Minat Beli Ulang dapat disimpulkan suatu kecendrungan untuk 

melakukan pembelian ulang serta memperoleh respon yang positif atas 

tindakan masa lalu (Petter dan Olson, 2000:110) 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa 

variabel yang dapat mempengaruhi Minat Beli Ulang antara lain, Experintial 

marketing dapat mempengaruhi Minat Beli Ulang konsumen hal ini dapat di 

dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh : Ika pratama dan sutopo 

(2013) melakukan penelitian pada restoran the house of raminten yogjakarta, 

menunjukan hasil penelitian bahwa variabel experintial marketing (sense, 

feel,think, act,dan relate ) berpengaruh positif dan singnifikan terhadap Minat 

Beli Ulang pelanggan, variabel yang paling dominan berpengaruh adalah 

variabel think experince. 

Nashif dan wawan (2013) pada restoran dapur iga malang menunjukan 

bahwa hasil penelitian variabel experintial marketing berpengaruh 
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positifberpengaruh pada Minat Beli Ulang pelanggan restoran dapur iga, 

Gersom hendarsono dan sugino sugharto (2013) melakukan penelitian pada 

cafe buntos 99 sidoarjo, menunjukan hasil penelitian variabel experintial 

marketing ( sense, feel, think, act dan relate ) berpengaruh positif terhadap 

Minat Beli Ulang Pelanggan, namun variabel act tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli Pelanggan. 

Clarisa, Alfa dan Suryono (2015) melakukan penelitian pada member 

sangar senam kharisma semarang menunjukan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh Positif dan Singnifikan terhadap Minat Beli Ulang member sangar 

senam kharisma, semakin tinggi kepuasan pelanggan semakin tinggi pula 

Minat Beli Ulang Pelanggan.  

Didukung dari penelitian terdahulu oleh Jatmiko dan Andriyani SN (2012) 

menyatakan bahwa feeling mempengaruhi secara positif terhadap loyalitas 

pelanggan pada taman rekreasi sengkaling, pengalaman yang sangat nyata 

yang memiliki rasa aman,pelayanan yang baik dan ketepatan waktu, sehingga 

mampu membangkitkan emosi dan perasaan positif terhadap taman rekreasi 

sengkaling. 

Mengingat banyaknya variabel yang mempengaruhi Minat Beli Ulang 

pada pelanggan. Peneliti hanya mengkaitkan minat menggunakan dengan 

beberapa variabel  saja, supaya penelitian ini lebih fokus dan tidak terlalu luas 

dalam pembahasan nya. Experintial marketing (sense, feel, think, act dan relate 

)berpengaruh terhadap Minat Beli Ulang. Alasan peneliti mengkaitkan 

experintial marketing dengan Minat Beli Ulang dikarenakan pengalaman yang 
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menyatakan pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang telah di beli 

maka akan melakukan pembelian kembali Griffin ( 2003: 33).  

Setelah pelanggan membeli produk tersebut pelanggan bisa puas atau tidak 

puas dan terlibat terlihat dari pasca pembelian.pelanggan yang puas akan 

kembali membeli produk, memujinya dan akan membeli nya di hadapan orang 

lain (Kotler dan Keller, 2007:244). 

Pentingnya Minat Beli Ulang dalam suatu usaha tidak dapat di pungkiri 

lagi,Setiap Perusahaan ingin mendapatkan respon positif dari 

pelanggansehingga pelanggan melakukan pembelian ulang terhadap produk 

yang sama di masa yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi di dalam Minat Beli Ulang yang berhubungan dengan perasaan 

dan emosi, bila pelangan merasa puas dalam membeli produk maka akan 

memperkuat Minat Beli Ulang (Swastha dan Irawan, 2001) 

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mempengaruhi emosi dan 

perasaan pelanggan adalah Experiental marketing. Experiental marketing 

Experiental marketing adalah proses pengidentifikasi dan pemuasan kebutuhan 

pelanggan dengan memberikan keuntungan serta melibatkan pelanggan 

melalui komunikasi dua arah yang membawa kepribadian brand personality 

dalam kehidupan Menurut (Smilansky,2009:13).  

Salah satu konsep marketing yang dapat mempengaruhi emosi konsumen 

adalah melalui experintial marketing. yaitu suatu konsep pemasaran yang tidak 

hanya memberikan informasi dan peluang pada pelanggan untuk memperoleh 

pengalaman atas keuntungan yang di dapat tetapi juga membangkitkan emosi 
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dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran khususnya penjualan. 

Andreani (2017:2) 

Minat Beli merupakan bagian dari komponen perilaku pelanggan dalam 

sikap mengkonsumsi, kecendrungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar di laksanakan. Sedangkan Minat Beli Ulang 

merupakan minat pembelian yang di laksanakan atas pengalaman pembelian 

yang telah di lakukan di masa lalu ( Kotler & Keller, 2007:235) 

Menyatakan bahwa pelanggan yang merasa puas dengan produk atau jasa 

yang telah dibeli maka akan melakukan pembelian kembali (Griffin ,2003:33) 

Terdapat perbedaan antara pembelian aktual yang benar- benar dilakukan oleh 

pelanggandengan Minat Beli Ulang. Minat Beli Ulang adalah “kecenderungan 

pembelian dimasa datang”. Meskipun pembelian tersebut belum tentu 

dilakukan dimasa mendatang, namun pengukuran terhadap kecenderungan 

pembelian umumnya dilakukan guna memaksimumkan prediksi terhadap 

pembelian itu sendiri ( kotler dan keller, 2007 ) 

Saat ini Experiential marketing berusaha untuk memasuki tempat khusus 

dalam pelanggan yang berhubungan dengan pikiran inspiratif tentang 

kenyamanan dan kesenangan akan produk atau layanan yang dikonsumsi, 

menurut (Marketing.co.id.2011) Adapun alat ukur Experiental marketing dapat 

di ukur dengan mengunakan lima faktor sense, feel, think, act, 

relate(Marketing.co.id.2011). 

Schimitt,(1991:63) Salah satu manfaat yang bisa di dapat pemasar atau 

perusahaan dengan melibatkan perasaan dan emosi dan pelanggan nya 
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berkaitan dengan produk dan layanan antara lain dengan meningkatkan Minat 

Beli Ulang pelanggan. 

Saat ini konsep pemasaran telah berkembang pesat kepada sebuah 

Experiental marketing yang di berikan oleh pengusaha yang khusus nya 

bergerak di bidang kuliner sehingga pelanggan memiliki sebuah pengalaman 

sendiri yang menarik yang membuat keinginan membeli ulang produk tersebut 

meningkat, hal ini sangat menarik untuk di teliti di mana perkembangan konsep 

pemasaran telah berkembang pesat di mana sekarang tidak hanya berfokus 

pada produk namun juga pada pelanggan. pelanggan menginginkan lebih dari 

sekedar atribut produk, tetapi juga menantikan pengalaman dalam berbelanja 

yang memuaskan (Kotler dan Amstrong 2008:8) 

Pengalaman  usaha yang dirasakan pelanggan ketika membeli suatu 

produk juga menjadi pertimbangan pelanggan saat memilih tempat membeli 

suatu produk. Sehingga Costumer Experienceperlu menjadi perhatian para 

pengelola dalam rangka memuaskan para konsumennya sehingga dapat 

memenangkan persaingan. Diharapkan pelanggan akan mampu membedakan 

produk yang satu dengan yang lainnya, karena pelanggan dapat merasakan dan 

memperoleh pengalaman secara langsung  melalui lima pendekatan  

        ( sense, feel, think, act, dan relate) Rini,(2009: 16).  

Experiental Marketing merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan 

oleh perusahaan, salah satu perusahaan yang memperhatikan Experiental 

marketing yaitu Pempek Proyek Ampera yang berada di kota Malang, yang 

merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang kuliner yaitu makanan 
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pempek, Pempek Proyek Ampera sendiri berdiri sejak tahun 2014 di kota 

Palembang dan kemudian membuka cabang di kota Malang yang terletak di 

mall Dinoyo city lantai 4. Pempek Proyek Ampera menjual berbagai macam 

varian pempek khas kota Palembang yaitu : pempek kapal selam,pempek 

lenjer,pempek pastel,pempek kulit, pempek otak otak, dan juga varian pempek 

baru yang menggunakan saus dengan rasa khas aslinya. 

Pempek Proyek Ampera menawarkan produk yang berbeda dari 

perusahaan pempek yang sebelumnya pernah berdiri di kota malang. Pempek 

Proyek Ampera memperkenalkan pempek bercita rasa khas dari kota asalnya 

yaitu Palembang dengan menggunakan bahan dasar yang langsung dari kota 

asalnya, Pempek Proyek Ampera juga memberikan tampilan yang menarik 

pada tempat berjualannya, pelayanan yang baik, dan juga tampilan makanan 

yang sesuai dengan harapan pelanggan sehingga memunculkan nilai positif 

dari pelanggan yang baru pertama kali mencobanya. Harga yang ditawarkan 

oleh Pempek Proyek Ampera sangat terjangkau, sehingga pelanggan dari 

berbagai macam kalangan dapat menjangkau harga tersebut. 

Alasan kebanyakan orang memilih untuk mengkonsumsi pempek pada 

Pempek Proyek Ampera karena pelanggan memiliki salah satu nilai lebih yaitu 

pengalaman mengkonsumsi pempek yang berkualitas serta pelayanan yang di 

berikan sangat baik, serta harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan 

membuat pelanggan melakukan pembelian ulang pada Pempek Proyek 

Ampera. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pelanggan dapat 
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diketahui bahwa pelanggan merasa puas terhadap pempek proyek ampera dan 

akan melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang. 

Pelanggan dari Pempek Proyek Ampera terus meningkat serta rata rata 

melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang karena produk yang 

diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan dan pengalaman(Experiential 

Marketing) yang didapat saat membeli dan mengkonsumsi produk makanan 

pempek tersebut membuat pelanggan melakukan pembelian ulang di masa 

yang akan datang. Experiental marketing yang diberikan yaitu berupa 

pelayanan yang baik, produk yang ditawarkan sesuai dengan harapan 

pelanggan, promo yang diberikan menarik perhatian pelanggan, dan harga 

yang dapat dijangkau oleh semua kalangan pelanggan.  

Melihat fenomena di atas peneliti ingin melakukan penelitian di antara 

pelanggan yang ada mengenai Experiental marketing pada Pempek Proyek 

Ampera mall Dinoyo City untuk memahami sejauh mana Experiental 

marketing berpengaruh pada Minat Beli Ulang pelanggan  pada tempat 

tersebut. Agar pempek proyek ampera mampu bertahan menghadapi ketatnya 

persaingan antar sesama usaha yang bergerak di bidang yang sama di kota 

malang. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Dimensi experiential marketing ( sense, feel, think, act, dan 

relate ) secara Simultan dan Parsial berpengaruh positif terhadap Minat 

Beli Ulang pelanggan pempek proyek ampera ? 

2. Apakah Dimensi pada Experintial Marketing( sense, feel, think, act, dan 

relate ) Terdapat Variabel yang dominan mempengaruhi Minat Beli 

Ulang pada pelanggan Pempek Proyek Ampera ? 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Berdasarkan latar Belakang dan Perumusan masalah di atas, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis : 

a. Untuk menguji pengaruh dimensi experiential marketing                 ( 

sense,feel, think,act dan relate ) secara serentak dan parsial terhadap 

Minat Beli Ulang Pelanggan Pempek Proyek Ampera.  

b. Untuk menguji pengaruh dimensi experiential marketing                 ( 

sense,feel, think,act dan relate ) terdapat dimensi yang dominan 

terhadap Minat Beli Ualang pelanggan Pempek Proyek Ampera.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pemilik Pempek Proyek Ampera  

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi saran atau masukan bagi 

pengelola pempek proyek ampera untuk memperbaiki kinerjanya 

khususnya pada aspek experiential marketing demi Meningkatnya 
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Minat Beli Ulang Pelanggan Pempek Proyek Ampera Mall Dinoyo 

City Malang. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan Penelitian ini menambah pengetahuan dan informasi 

serta menjadi suatu acuan Penelitian selanjutnya. 
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