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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Revisit intention menjadi hal penting untuk dikaji dalam ilmu 

pemasaran. Niat untuk mengunjungi ulang merupakan tahapan dari pasca 

pembelian suatu konsumsi produk atau jasa. Pada tahap pasca pembelian, 

konsumen yang puas akan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan dan 

mengatakan hal-hal yang baik mengenai suatu merek.  

Ketika konsumen melakukan evaluasi terhadap suatu produk yang 

dikonsumsi, mereka cenderung untuk membeli produk yang dapat memberikan 

kepuasan bagi dirinya. Kepuasan konsumen secara tradisional dipandang 

sebagai faktor penting bagi revisit intention dalam melakukan pembelian 

produk dari perusahaan yang sama. Faktor-faktor seperti gaya hidup 

masyarakat yang lebih konsumtif, teknologi yang semakin maju, dan 

meningkatnya jumlah pesaing memacu pemasar untuk menjadi lebih kreatif, 

agar konsumen tetap setia pada perusahaan.  

Kepuasan konsumen telah menjadi salah satu prioritas pemasaran yang 

penting karena umumnya diasumsikan menjadi penentu yang signifikan dari 

penjualan berulang, word of mouth yang positif, dan kesetiaan pelanggan. Saat 

ini, setiap perusahaan menekankan kepuasan konsumen dalam menjalankan 

bisnis. Kepuasan konsumen terjadi karena ekspektasi konsumen terhadap 

produk yang sedang meraka konsumsi terpenuhi. Dengan tinggkat kepuasan 

yang tinggi konsumen akan loyal terhadap suatu perusahaan yang sama. 
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Seiring dengan perkembangan jaman, muncul sebuah konsep 

pemasaran baru yang dikembangkan oleh Bernd H. Schmitt yaitu konsep 

experiential marketing, konsep ini berusaha menghadirkan pengalaman yang 

positif, unik dan mengesankan kepada konsumen. Penerapan konsep 

experiential marketing dalam strategi pemasaran akan membantu perusahaan 

dalam penjualan produk dan untuk mengikat konsumen menjadi loyal terhadap 

produk perusahaan.  

Persaingan bisnis akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan yang pesat, 

kondisi ini menciptakan persaingan usaha menjadi semakin ketat. Oleh karena 

itu, perusahaan membuat suatu hal baru bagi konsumen yang menawarkan 

experience bagi para konsumen untuk memenuhi kebutuhan emosional para 

konsumen. Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat ini, keberhasilan 

menciptakan persepsi positif dibenak konsumen merupakan faktor penting 

dalam kesuksesan penjualan suatu produk, maka dari itu perusahaan perlu 

menyampaikan suatu produk dengan menyentuh sisi emosional konsumen.  

Perkembangan industri kuliner di Indonesia sekarang ini sangatlah 

pesat. Kementerian Perindustrian mencatat, sumbangan industri makanan dan 

minuman kepada PDB industri non-migas mencapai 34,95 persen pada 

triwulan III tahun 2017. Hasil kinerja ini menjadikan sektor tersebut 

kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya. Karena itu tidak 

heran jika industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu 

sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional pada 

tahun depan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang 
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konsisten dan signfikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-

migas serta peningkatan realisasi investasi. 

Data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia 

mencatat, subsector kuliner berkontribusi 41,4 persen dari total kontribusi 

perekonomian kreatif Rp 922 triliun pada tahun 2016. Jumlah tersebut 

merupakan yang paling tinggi dibandingkan 16 subsektor lain di Bekraf RI. 

“Kuliner merupakan salah satu penopang di industri kreatif. Dari unit 8,2 juta 

unit industri kreatif, 68 % bergerak di industri kuliner”. Kata Deputi Riset, 

Edukasi dan Pengembangan Bekraf RI AR Boy Berawi. 

Persaingan bisnis makanan dan minuman mengalami perkembangaan 

yang pesat. Perkembangan bisnis ini didukung dengan perilaku konsumen, 

pada saat ini yang telah terjadi pergeseran gaya hidup di masyarakat yang 

lebih konsumtif, dimana masyarakat sudah terbiasa dengan sesuatu yang 

serba instan dan praktis. Perkembangan zaman membuat masyarakat lebih 

terbuka dan terbiasa untuk makan di luar rumah yang dinilai lebih efisien dan 

dijadikan sebagai sarana kekeluargaan, berkumpul dengan teman atau 

kerabat, untuk pertemuan bisnis, dan untuk merayakan suatu acara. Hal ini 

yang mendorong bisnis makanan dan minuman yang ada di Nganjuk semakin 

meningkat pesat dan persaingan bisnis ini menjadi semakin kompetitif.    

Berdasarkan hasil pengamatan ternyata pertumbuhan industri kuliner 

dan jasa boga di Kabupaten Nganjuk, semakin tahun menunjukkan 

perkembangan yang signifikan. Banyaknya kafe-kafe, rumah makan atau 

restoran dan jasa boga lainnya, telah menunjukkan bahwa usaha kuliner 
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menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Berikut adalah data 

pertumbuhan industri makanan dan minuman di Kabupaten Nganjuk. 

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 

di Kabupaten Nganjuk 

NO TAHUN Jumlah Rumah Makan dan Restoran 

1 2015 24 

2 2016 24 

3 2017 25 

4 2018 30 

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2018 

 

Waroeng De.U adalah salah satu rumah makan yang berdomisili di 

Desa Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Warung ini berdiri 

sejak tahun 2010.  Lokasinya cukup strategis, di pinggir jalan raya Sukomoro 

– Pace. Berada di tengah-tengah persawahan, sehingga viewnya cukup sejuk 

dengan sirkulasi udara yang sangat sehat. Ada 15 karyawan dan 1 pengawas 

yang sehari-harinya menjadi pramusaji di warung tersebut. Dapur kerjanya 

luas, sehingga kelancaran dan kecepatan dalam melayani pelanggang bisa 

teratasi secara profesional.  

Persaingan yang ketat dalam industri kuliner saat ini menyebabkan 

pengusaha restoran kesulitan untuk menemukan mana konsumen yang setia 

dan tidak terhadap pelayanan restoran. Konsumen cenderung selalu ingin 

mencoba menu yang ditawarkan restoran baru yang menjadi pesaing 

Waroeng De.U. Kondisi ini secara otomatis akan mengurangi konsumen yang 

biasanya menjadi pelanggan setia pada Waroeng De.U. Ini adalah tantangan 

pengelola Waroeng De.U hingga restoran tersebut menjadi satu-satunya yang 

mereka kunjungi dan setia terhadap restoran.  
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Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap antara 

hubungan ketiga variabel. Chen et al. (2011) menemukan bahwa kontribusi 

experiential marketing, memiliki efek positif dan signifikan pada niat 

mengunjungi kembali. Zena dan Hadisumarto (2012), Yang (2009)  

membuktikan bahwa experiential marketing dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan. Hasil penelitian yang menyatakan hasil positif dan 

signifikan yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

experiential marketing terhadap revisit intention melalui customer 

satisfaction antara lain Erdogan dan Atil (2017), Wulanjani dan Derriawan 

(2017). 

Berdasarkan fenomena tersebut Waroeng De.U harus menciptakan 

persepsi positif di benak konsumen yang mampu menyentuh rasa emosional 

mereka. Ketika pelanggan merasa puas dengan pengalaman yang mereka 

dapat dan sesuai dengan ekspektasi mereka, maka pelanggan akan 

merekomendasikan pengalaman yang telah mereka rasakan kepada teman 

atau keluarganya dan berniat untuk mengunjungi ulang Waroeng De.U. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebebelumnya, 

maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Experiential 

Marketing Terhadap Revisit Intention Melalui Customer Satisfaction Pada 

Waroeng De.U Di Nganjuk. 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah experiential marketing berpengaruh terhadap customer 

satisfaction pada Waroeng De'U di Nganjuk? 

2. Apakah experiential marketing berpengaruh terhadap revisit intention  

pada Waroeng De'U di Nganjuk? 

3. Apakah customer satisfaction berpengaruh terhadap revisit intention pada 

Waroeng De'U di Nganjuk? 

4. Apakah customer satisfaction berperan signifikan dalam memediasi 

pengaruh experiential marketing terhadap revisit intention pada Waroeng 

De'U di Nganjuk? 

C.  Pembatasan Masalah 

Batasan masalah ini, penulis menyadari banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan Waroeng De'U serta banyak faktor lain 

yang mendorong para penikmat kuliner untuk berkunjung kembali pada 

rumah makan yang mereka sukai. Akan tetapi, agar pembahasan tidak 

meluas, penulis hanya membatasi permasalahan dengan bahasan experiential 

marketing dengan mediasi customer satisfaction pada pelanggan Waroeng 

De'U di Nganjuk. Sehingga mereka senang melakukan revisit intention 

(berkunjung kembali) untuk menikmati sajian-sajian Waroeng De'U.  

Berdasarkan enam konsep pengukuran kepuasan konsumen, dalam 

penelitian ini menggunakan 3 konsep pengukuran untuk digunakan dalam 
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mengukur variabel customer satisfaction dalam penelitian  yakni dimensi 

kepuasan pelanggan, konfirmasi harapan (confirmation of expectations) dan 

ketidakpuasan pelanggan (customer dissatisfaction). Dimana indikator 

kepuasan konsumen disesuaikan dengan alat ukur yang digunakan variabel 

independennya.  

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh experiential 

marketing terhadap revisit intention pada Waroeng De.U di Nganjuk. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh experiential 

marketing terhadap customer satisfaction pada Waroeng De.U di 

Nganjuk. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh customer satisfaction 

terhadap revisit intention pada Waroeng De.U di Nganjuk. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis peran customer satisfaction 

dalam memperngaruhi hubungan experiential marketing terhadap 

revisit intention pada Waroeng De'U di Nganjuk. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukkan bagi pemilik Waroeng De'U dalam menetapkan kebijakan 
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dan strategi pemasaran, agar usaha jasa boga waroeng De'U dapat 

lebih berkembang di Kabupaten Nganjuk. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

experiential marketing sangat mempengaruhi customer satisfaction. 

Sehingga para penikmat jasa boga terdorong untuk berkunjung 

kembali. 

 


