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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori

1. Minat Beli

Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan  untuk melakukan 

pembelian (Kotler & Keller 2009:137) 

Faktor- faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen menurut Swasta 

dan Irawan (2005:349)  yaitu: 

a. Sikap atau pendirian orang lain

   Kekuatan endirian orang lain akan mengurangi alternatif 

konsumen, dalam minat beli tergantung pengaruh yang diberikan orang 

lain membawa sikap positif atau sikap negatif. Semakin negatif 

pengaruh yang diberikan, maka konsumen tidak mempunyai motivasi 

untuk membeli. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi

Banyak faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam 

membeli, baik faktor internal seperti lingkungan sosial, tingkat 

pendapatan maupun faktor eksternal seperti harga, manfaat produk yang 

diharapkan akan mengubah minat beli konsumen jika faktor internal 

maupun eksternal tidak dapat diantisipasi dengan baik. 
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c. Kepribadian  

Kepribadian adalah cirir-ciri kejiwaan dalam diri yang 

menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang mempunyai 

respon terhadap lingkungannya. Kepribadian bersifat konsisten dan 

tahan lama serta berubah pada keadaan tertentu. 

d. Motivasi 

Motivasi adalah tenaga penggerak dalam diri individu yang mendorong   

seseorang untuk bertindak yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan. 

2. Minat Beli Ulang 

Menurut Peter dan Olson (2000, p,110) konsumen melakukan 

pembelian ulang karena adanya suatu dorongan dan perilaku pembeli secara 

berulang yang dapat menumbuhkan suatu loyalitas terhadap apa yang 

dirasakan sesuai untuk dirinya. Jadi, minat beli ulang dapat disimpulkan 

sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang, serta 

memperoleh respon positif atas tindakan masa lalu. 

a. Indikator minat beli ulang 

 Menurut Ferdinand (2002:129) menguraikan ada empat indikator 

yang dapat mendefinisikan minat beli ulang, yaitu: 

1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 
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3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk preferensinya. 

4) Minat eksploratif, minat beli ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang 

diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif dari produk tersebut. 

3. Experiential Marketing  

Experiential Marketing berasal dari 2 kata yaitu Experiential dan 

Marketing. Experiential sendiri berasal dari kata experience yang berarti 

sebuah pengalaman. Sedangkan Marketing adalah sebagai proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & Amstrong,2008:6). 

Experiential Marketing adalah sebuah konsep pemasaran yang 

bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan 

menyentuh emosi mereka dn memberikan suatu feeling yang positif terhadap 

produk dan jasa yang mereka konsumsi (Kartajaya,2004:163) 

Andreani (2007:2) Experiential Marketing adalah lebih dari sekedar 

memberikan informasi dan peluang pada pelanggan untuk memperoleh 

pengalaman atas keuntungan yang didapat dari produk atau jasa itu sendiri tetapi 

juga membangkitkan emosi dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran. 
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a. Indikator Experiential Marketing 

Menurut Schmitt dan Rogers (2008) ada lima indikator Experiential 

Marketing yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sense  

Sense (pengalaman indera) adalah usaha untuk menciptakan 

pengalaman yang berkaitan dengan panca indra melalui penglihatan, 

suara, sentuhan, rasa dan bau. Tujuan utama membentuk pengalaman 

indera adalah sebagai: 

a) Differentiator (pembeda)  

Sebagai pembeda, pengalaman indera berujuan untuk 

menampilkan identitas atau ciri khas tertentu yang tampak 

melalui stimulus, yakni dengan memberikan perhatian dan 

menjadikan informasi agar lebih menarik dari biasanya bisa 

melalui musik, warna atau tampilan agar tetap up to date.  

b) Motivator (pemberi motivasi)  

Sebagai motivator, pengalaman indera bertujuan untuk memberi 

motivasi kepada konsumen untuk mencoba produk atau jasa dan 

membelinya. Dalam hal ini, pengalaman indera dapat diterapkan 

melalui tiga cara, yaitu:  

1) Across modalities, dimana pengalaman indera disajikan 

dengan menggunakan multi media, dengan 

mengkombinasikan penampilan, pendengaran, penciuman 

dalam menyampaikan informasi;  
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2) Across expres, dimana pengalaman indera disajikan 

menerapkan image (kesan tertentu) pada produk atau jasa. 

Hal ini berhubungan dengan tingkat konsistensi elemen 

yang berkaitan panca indra; 

3) Across space and time, dimana pengalaman indera disajikan 

melalui gaya, tema, slogan, warna, orang yang digunakan 

dalam iklan, pencahayaan dan struktur organisasi.  

2. Add Value (memberi nilai)  

 Dalam hal ini, pengalaman indera bertujuan untuk menggabungkan 

seluruh komponen yang berkaitan dengan panca indra (atribut, gaya 

dan tema) sebagai bagian dari sense strategies (cognitive 

consistency/sensory variety). Oleh karena itu, dalam menyediakan 

nilai yang unik dalam pengalaman konsumen, setiap perusahaan harus 

dapat memahami tipe dari sense yang diinginkan oleh konsumen. 

3. Feel 

Feel (pengalaman afektif) merupakan strategi dan implementasi untuk 

memberikan pengaruh merek kepada konsumen melalui komunikasi 

(iklan), produk (kemasan dan isinya), identitas produk (cobranding), 

lingkungan, websites, orang yang menawarkan produk. Setiap 

perusahaan harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai cara 

penciptaan perasaan melalui pengalaman konsumsi yang dapat 

menggerakkan imajinasi konsumen yang diharapkan konsumen dapat 

membuat keputusan untuk membeli. Pengalaman afektif adalah hasil 
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kontak dan interaksi yang berkembang sepanjang waktu, di mana 

dapat dilakukan melalui perasaan dan emosi yang ditimbulkan. Selain 

itu juga dapat ditampilkan melalui ide dan kesenangan serta reputasi 

akan pelayanan konsumen.  

Tujuan utama membentuk pengalaman afektif adalah untuk 

menggerakkan stimulus emosional (events, agents and objects) sebagai 

bagian dari feel strategies sehingga dapat mempengaruhi emosi dan suasana 

hati konsumen. Pengalaman afektif merupakan pengalaman yang tercipta 

sedikit demi sedikit, yaitu perasaan yang berubah-ubah, jarak antara mood 

yang positif atau negatif kepada emosi yang kuat. Adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan berkaitan dengan pengalaman afektif adalah: 

a. Suasana hati, merupakan pernyataan affective yang tidak spesifik. 

Suasana hati dapat dibangkitkan dengan cara memberi stimuli yang 

spesifik. Suasana hati seringkali mempunyai dampak yang kuat terhadap 

apa yang diingat konsumen dan merek apa yang akan mereka pilih. 

Keadaan suasana hati dapat dipengaruhi oleh apa yang terjadi selama 

konsumsi produk dan keadaaan hati untuk tercipta selama proses 

konsumsi. Pada gilirannya dapat mempengaruhi evaluasi menyeluruh 

konsumen atas produk. 

b. Emosi (emotion) Emosi lebih kuat dibandingkan dengan suasana hati dan 

merupakan pernyataan affective dari stimulus yang spesifik. Misalnya 

marah, iri hati dan cinta. Emosi-emosi tersebut disebabkan oleh sesuatu/ 

seseorang (orang, peristiwa, perusahaan, produk atau komunikasi). Emosi 
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dasar merupakan komponen-komponen dasar dari kehidupan konsumen, 

misalnya emosiemosi positif seperti senang dan emosi negatif. 

4. Think 

Think (pengalaman kognitif kreatif) dilakukan untuk mendorong 

konsumen sehingga tertarik dan berpikir secara kreatif sehingga mungkin 

dapat menghasilkan evaluasi kembali mengenai perusahaan dan merek 

tersebut. Pengalaman ini lebih mengacu pada masa depan, fokus, nilai, 

kualitas dan perkembangan, serta dapat ditampilkan melalui hal-hal yang 

memberi inspirasi, teknologi dan kejutan. 

5. Act 

Act (pengalaman fisik dan gaya hidup) merupakan upaya untuk 

menciptakan pengalaman konsumen yang berhubungan dengan tubuh secara 

fisik, pola perilaku, dan gaya hidup dalam jangka panjang, berdasarkan 

pengalaman yang terjadi dari interaksi dengan orang lain. Di mana gaya 

hidup sendiri merupakan pola perilaku individu dalam hidup yang 

direfleksikan dalam tindakan, minat dan pendapat. 

 Penciptaan pengalaman fisik dan keseluruhan gaya hidup dapat 

diterapkan dengan menggunakan trend yang sedang berlangsung, atau 

dengan mendorong terciptanya trend budaya baru. Tujuan penciptaan 

pengalaman fisik dan gaya hidup adalah untuk memberikan kesan terhadap 

pola perilaku dan gaya hidup, serta memperkaya pola interaksi sosial 

melalui strategi yang dilakukan. 
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6. Relate 

Relate (pengalaman identitas sosial) merupakan gabungan dari 

keempat aspek Experiential Marketing, yaitu: sense, feel, think dan act. 

Pengalaman identitas sosial ditunjukkan melalui hubungan dengan orang 

lain, kelompok lain (misalnya pekerjaan, gaya hidup) atau komunitas sosial 

yang lebih luas dan abstrak (misalnya negara, masyarakat, budaya). Dalam 

hal ini, tujuan dari penciptaan pengalaman identitas sosial adalah untuk 

menghubungkan konsumen dengan budaya dan lingkungan sosial yang 

dicerminkan oleh produk atau jasa. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini di jelaskan pada 

tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti Dhani dan Firman (2015) 

Topik Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Kunjung Ulang 

Wisatawan Kawasan Objek Wisata Lembah Harau Kabupaten 

Lima Puluh Kota 

Variabel Variabel independen : sense, feel, think, act 
Variabel dependen  : minat berkunjung ulang  

Alat Analisis Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis regresi berganda 

antara variabel-variabel bebas experiential marketing yaitu sense, 

feel, think, act memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat minat kunjung ulang wisatawan objek wisata Lembah 

Harau. 

Persamaan Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama- sama 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan variabel 

dependen sama- sama menggunakan minat berkunjung kembali. 

Perbedaan  Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu untuk variabel 

independenya menggunakan empat indikator yaitu sense, feel, 

think, act sedangkan penelitian saya menggunakan lima indikator 

yaitu sense, feel, think, act, relate 
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Nama peneliti Dhani dan Firman (2015) 

Nama peneliti Setyono, dkk (2017) 

Topik Analisa Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Beli 

Ulang Konsumen Konig Coffee & Bar 

Variabel Variabel independen : sense, feel, think, act,relate 

Variabel dependen  : minat beli ulang 

Alat Analisis Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Smart PLS 

(Partial Least Square). 

Hasil Penelitian 1. Dimensi Sense, feel,   memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Konig Coffee & Bar.  

2. Dimensi  think, act dan relate memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Konig Coffee & Bar.  

3. Relate berpengaruh dominan terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Konig Coffee & Bar.  

Persamaan Menggunakan variabel independen sama yaitu sense, feel, think, 

act, relate. 

Perbedaan  Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling 

(SEM) dengan software Smart PLS (Partial Least Square). 

Sedangkan penelitian saya menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Nama peneliti   Hendarsono dan sugiharto (2013) 

Topik Analisa Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Beli 

Ulang Konsumen Cafe Buntos 99 Sidoarjo 

Variabel Variabel independen : sense, feel, think, act,relate 

Variabel dependen  : minat beli ulang 

Alat Analisis Teknik analisis data diperoleh dengan menggunakan rumus yang 

perhitungannya menggunakan analisis regresesi linier berganda dan 

dibantu dengan program computer SPSS versi 13. 

Hasil Penelitian 1) Dapat disimpulkan bahwa secara simultan komponen-

komponen experiential marketing yaitu sense experience, feel 

experience, think experience, act experience, relate experience 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli ulang.  

2) Dapat disimpulkan bahwa secara parsial komponen 

experiential marketing yaitu sense experience, feel experience, 

think experience, relate experience berpengaruh secara 

signifikan terhadap Minat Beli Ulang. Sedangkan salah satu 

komponen experiential marketing yaitu act experience tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli ulang.  

3) Berdasarkan nilai beta, dapat diketahui bahwa komponen-

komponen dari experiential marketing yaitu sense experience, 

feel experience, think experience, act experience, relate 

experience yang paling dominan mempengaruhi minat beli 

ulang adalah variabel feel experience karena variabel tersebut 

memiliki nilai beta terbesar yaitu sebesar 0.262 

Persamaan Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sense, feel, 

think, act, relate dan menggunakan alat analisis sama yaitu analisis 

regresi linier berganda 

Perbedaan  Penelitian ini menggunakan produk sebagai objeknya, sedangkan 

untuk penelitian saya lebih ke jasa. 
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C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan penjelasan dari teori yang telah dibahas sebelumnya, maka 

dapat disusun suatu kerangka konseptual yang dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

Dari kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa  pengalaman yang 

diberikan dari suatu tempat wisata akan memberikan kesan bagi setiap 

pengunjung wisata di suatu tempat yang memiliki daya tarik tersendiri. 

Experiential marketing  bukan hanya sekedar mengkomunikasikan fitur dan 

manfaat dari suatu produk atau jasa saja, tetapi experiential marketing  juga 

menghubungkan suatu produk atau jasa dengan pengalaman yang unik dan 

menarik, (Kotler dan Keller; 2009), termasuk pengalaman tentang berkunjung ke 

tempat wisata. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa adanya 

ketertarikan antara dimensi rasa (sense), dimensi perasaan (feel), dimensi berpikir 

(think), dimensi sikap (act), dimensi berhubungan (relate) terhadap minat 

wisatawan berkunjung kembali pada wisata pantai Pulau Merah di Banyuwangi 

 

Sense (X1) 

(X1) 

Feel (X2) 

Minat Berkunjung 

Kembali (Y) Think (X3) 

Act (X4) 

Relate  (X5) 
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D. Rumusan Hipotesis 

Pengalaman yang diberikan dari suatu tempat wisata akan memberikan 

kesan tersendiri kepada pengunjung wisata disuatu tempat yang memiliki daya 

tarik sendiri. Adanya keterkaitan antara dimensi rasa (sense), dimensi perasaan 

(feel), dimensi berpikir (think), dimensi sikap (act), dan dimensi berhubungan 

(relate) terhadap kepuasan wisatan sehingga akan memunculkan minat 

berkunjung kembali pada Pulau Merah Banyuwangi 

1. Dimensi rasa (Sense) adalah salah satu dimensi experiental marketing 

yang menawarkan pengalaman kepada pengunjung melalui indera 

penglihatan, indera perasa, indera penciuman, dan indera pendengaran. 

Pengalaman pengunjung yang  melibatkan panca indera dapat memberikan 

kesan tersendiri, yaitu kesan keindahan, kesenangan dan kepuasan melalui 

rangsangan, proses dan akibat. Penelitian yang dilakukan oleh Dhani dan 

Firman (2015) menunjukkan bahwa sense berpengaruh signifikan terhadap 

minat kunjung ulang wisatawan.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 :sense berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali pada 

wisata Pulau Merah Banyuwangi 

2. Dalam experiental marketing kepuasan tidak hanya dilihat dari sisi rasionalnya, 

tapi juga dari sisi emosionalnya. Dimensi perasaan (feel) merupakan dimensi 

yang mampu menyentuh perasaan terdalam dan emosional. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dhani dan Firman (2015) menunjukkan bahwa feel berpengaruh 

signifikan terhadap minat berkunjung kembali.  
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Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H2 :Feel berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali pada 

wisata Pulau Merah Banyuwangi 

3. Dalam experiental marketing, wisatawan tidak hanya ingin menjadi 

pembuatan kepuasan yang rasional, tetapi wisatawan ingin ditantang agar 

kreatif. Dimensi kreatif (think) bertujuan untuk menuntut pemikiran kreatif 

wisatawan tentang daya tarik wisata. Penelitian yang dilakukan oleh 

Setyono (2017) menunjukkan bahwa think berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli ulang konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H3 :Think berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali 

pada wisata Pulau Merah Banyuwangi. 

4. Dalam experiental marketing, Dimensi sikap (act) merujuk pada 

pengalaman yang ditawarkan dan terpenuhi keingan yang bersifat pribadi 

dan interaksi yang baik antara karyawan dan pengunjung. Pola konsumsi 

yang dapat menimbulkan hubungan dapat menciptakan sinergi yang lebih 

besar. Penelitian yang dilakukan oleh Setyono (2015) menunjukkan bahwa 

act berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli ulang konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H4 :act berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali pada 

wisata Pulau Merah Banyuwangi. 

5. Dalam experiental marketing, Dimensi hubungan (relate) memberikan 

pengalaman dengan menciptakan komunikasi langsung yang baik dengan 



20 
 

pelayanan yang istimewa terhadap konsumen atau pengunjung. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hendarsono dan Sugiharto (2013) menunjukkan 

bahwa relate berpengaruh signifikan terhadap minat beliulang konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H5 :relate berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali 

pada wisata Pulau Merah Banyuwangi. 

6. Dalam experiental marketing, dimensi perasaan feel adalah usaha 

penciptaan pengalaman yang berkaitan dengan emosional yang diciptakan 

antara pengunjung dengan pihak wisata. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hendarsono dan Sugiharto (2013) menunjukkan bahwa feel yang 

berkontribusi besar terhadap minat beli ulang konsumen.  

H6: feel yang paling berkontribusi besar terhadap minat berkunjung 

kembali pada wisata Pulau Merah Banyuwangi. 

 


