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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini minat orang terhadap bisnis semakin banyak dan terus 

meningkat, banyak sekali orang – orang yang mencoba peruntungannya dalam 

bidang bisnis. Semakin banyak bisnis – bisnis sejenis yang didirikan maka 

semakin ketat pula persaingan dalam dunia bisnis terutama untuk bisnis – 

bisnis yang serupa. Pemimpin perusahaan tidak boleh lengah dan harus terus 

berusaha agar perusahaannya teteap unggul dan dapat terus bersaing dengan 

perusahaan – perusahaan lainnya. Dalam menghadapi persaingan perusahaan 

harus memiliki keunggulan bersaing agar terus dapat bertahan. Salah satu hal 

yang penting untuk menciptakan keunggulan bersaing ialah dengan fokus 

kepada konsumen. Fokus terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pengalaman atau experience yang dirasakan dari kontak tersebut 

(Gentille, 2007).  

Perusahaan harus dapat mempengaruhi konsumen dengan menciptakan 

produk atau jasa yang dapat menyentuh emosional para konsumen. Ketika hati 

dan pikiran konsumen sudah dapat tersentuh dan terpengaruh dengan hal yang 

positif maka konsumen memiliki ingatan baik yang tidak terlupakan pada 

perusahaan itu dan dengan harapan konsumen akan datang kembali atau 

melakukan pembelian ulang. Konsep pemasaran yang dapat digunakan dalam 

mempengaruhi emosi konsumen salah satunya ialah dengan experiential 
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marketing, yaitu konsep pemasaran yang tidak hanya memberikan informasi 

dan peluang pada pelanggan untuk memperoleh pengalaman atas keuntungan 

yang didapat tetapi juga menyentuh emosi dan perasaan yang berdampak 

terhadap pemasaran. 

Dalam pendekatan experiential marketing produk dan layanan harus 

mampu membangkitkan sensasi dan pengalaman yang akan menjadi basis 

loyalitas pelanggan (Kartajaya dalam Handal, 2010). Menurut pendapat Chu 

(2009), kesetiaan adalah perilaku yang positif dan berhubungan dengan level 

pembelian kembali yang dilakukan oleh pelanggan terhadap suatu produk atau 

jasa secara tetap. Dalam hal ini ketika pelanggan dapat dipengaruhi melalui 

panca indera yang membuat mereka merasa nyaman maka kemudian 

pelanggan memiliki perasaan yang baik kepada perusahaan tersebut karena 

adanya rasa nyaman yang telah diciptakan oleh perusahaan pelanggan akan 

melibatkan perusahaan itu didalam pola berpikirnya yang akan mempengaruhi 

kebiasaan – kebiasaannya dalam memilih perusahaan tersebut sehingga 

pelanggan menempatkan perusahaan menjadi bagian darinya. Karena adanya 

pengaruh – pengaruh positif yang telah diciptakan oleh perusahaan maka 

pelanggan akan loyal kepada perusahaan itu, ketika pelanggan sedang 

dihadapkan pada pilihan tidak dipungkiri pelanggan akan menjadikan 

perusahaan yang telah memberikan pengaruh positif menjadi salah satu 

pilihannya.   

(Schmit dalam Irawati 2008) berpendapat bahwa saat memilih 

produknya, pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor – faktor rasional 
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saja, tetapi juga faktor- faktor emosional. Faktor emosional ini yang akan 

dikembangkan lebih jauh dengan konsep experiential marketing. Pada tahapan 

experiential marketing produsen memandang pelanggan sebagai sosok yang 

mempunyai nilai emosional yaitu satu pandangan yang menekankan adanya 

hubungan antara produsen dengan pelanggan sampai pada tahap diterimanya 

pengalaman tak terlupakan oleh pelanggan. Pelanggan merupakan pusat dari 

seluruh usaha pemasaran. Oleh karena itu (Mowen dalam Surianto 2009) 

berpendapat bahwa ”para pemasar berusaha memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran mereka”. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat hubungan antar perusahaan dan pelanggan 

menjadi harmonis memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut 

ke mulut yang menguntungkan bagi penyedia layanan (Fandy dalam Barmawi, 

2012).  

(Schmitt dalam Andreani 2007) mengemukakan bahwa pengalaman 

pelanggan dapat dilakukan melalui experience providers (sarana/alat yang 

memberikan/menyediakan pengalaman bagi pelanggan). Hal ini sangat 

menarik karena ternyata konsep yang berkembang dengan cepat juga harus 

menghadapi berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengangkat isu experiential marketing dengan studi kasus pada kafe kopi. 

Pelanggan kafe kopi menjadi objek penelitian, karena kedai kopi yang 

menawarkan produk makanan dan minuman dengan disertai nilai tambah 

berupa pelayanan dan suasana yang muncul dari penataan interior tersebut 
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kepada pelanggannya. Faktor penting lain adalah pembentukan identitas, bagi 

sebuah kedai kopi identitas meliputi aspek fisik yang ditampilkan secara 

khusus dan unik. Oleh karena itu kunjungan ke kedai kopi tidak hanya untuk 

kebutuhan makan dan minum saja, tetapi juga sebagai wahana rekreasi dan 

tempat bersantai dengan keluarga, ataupun teman. Salah satu kedai kopi yang 

terkenal ialah Starbucks coffee. Starbucks merupakan kedai kopi yang sangat 

terkenal di dunia. Gerai kedai Starbucks tersebar diseluruh dunia. Brand yang 

berasal dari Amerika ini tidak hanya menawarkan kualitas tinggi di setiap 

produknya melainkan pula mengedepankan kesenangan para pelanggan 

melaui service dan atmosfer tempat yang nyaman. Tidak hanya itu, Starbucks 

juga sangat menjaga kepuasan para pelanggannya. Banyak orang di dunia 

tidak terkecuali Indonesia telah menjadi penggemar setia brand yang sudah 

ada sejak tahun 1990 an ini dan tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang 

demi menikmati segelas kopi dari Starbucks setiap harinya.  Oleh karenanya 

tidak heran kalau Starbucks telah menjadi yang terdepan dalam bidangnya.  

Bila dihubungkan dengan konsep Sense-Feel-Think-Act-Relate 

(Schmitt, 2014), starbucks merangsang panca indra konsumen dengan 

memberikan sense berupa rasa minuman dan makanan dengan citarasa yang 

khas dan berkualitas tinggi, interior ruangan yang sangat nyaman, kebersihan 

dan kenyamanan ruangan yang sejuk. Dengan pelayanan yang cepat dan 

keramahan pelayan yang diberikan starbucks membuat pelanggan merasa 

nyaman selama berada di Starbucks untuk berlama – lama berkongko bersama 

kerabat, sebagai feel (perasaan) yang diterima oleh pelanggan. Pelanggan 
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Starbucks akan (berpikir) think bahwa penyediaan menu makanan dan 

minuman yang mempunyai kualitas produk yang sangat terjamin dan 

Starbucks memiliki lokasi yang sangat mudah diakses karena ada di berbagai 

mall di hampir seluruh kota di indonesia dan di tempat- tempat umum seperti 

bandara. Dari sekian banyak kedai kopi yang ada di indonesia starbucks harus 

terus berfikir untuk membuat perbedaan produk atau pelayanan yang tidak 

ditawarkan oleh kedai kopi serupa, maka starbucks membuat berbagai macam 

variasi produk yang banyak, hal ini sebagai tindakan (Act) yang diberikan 

starbucks untuk kepuasan pelanggannya. Starbucks  menggabungkan semua 

dimensi sense, feel, think,act yang akan menjadikan sebuah hubungan (relate) 

perasaan dan pengalaman antara starbucks dengan pelanggan yang akan 

menimbulkan loyalitas pelanggan. 

Banyaknya kedai kopi yang muncul beberapa tahun ini menjadikan 

persaingan semakin ketat. Pihak pengelola usaha harus benar-benar 

memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan agar 

perusahaannya tetap bertahan meskipun banyak ancaman dari para pesaing 

dengan bidang usaha sejenis. Semakin banyak kedai kopi membuat pelanggan 

memiliki berbagai macam pilihan sesuai dengan keinginan mereka. Semakin 

banyaknya kafe kopi pada masa ini membuat terjadinya persaingan diantara 

sesama kafe untuk merebut perhatian konsumen dan mempertahankan 

loyalitas pelanggan. Akibat dari persaingan ini konsumen menjadi begitu 

mudah berpindah dari satu kafe ke kafe yang lain.  
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Oleh karena itu mengingat ketatnya persaingan bisnis yang ada dan 

pentingnya menciptakan loyalitas pelanggan, berdasarkan uraian diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul 

“ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN DI STARBUCKS COFFEE PARAGON 

MALL SURAKARTA” 

 

B. Rumusan Masalah  

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah sense marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada starbucks coffee paragon mall surakarta ? 

2. Apakah feel marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada starbucks paragon mall surakarta ? 

3. Apakah think marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada starbucks coffee paragon mall surakarta ? 

4. Apakah act marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada starbucks coffee paragon mall surakarta ? 

5. Apakah relate marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada starbucks coffee paragon mall surakarta ? 

6. Apakah experiential marketing (sense,feel,act,think,relate) secara bersama – 

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap starbucks coffee Paragon 

Mall Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis pengaruh experiental marketing (sense, feel, think, act 

dan relate) terhadap loyalitas pelanggan pada starbucks coffee paragon mall 

surakarta. 

2. Untuk menganalisis diantara faktor experiential marketing (sense, feel, 

think, act dan relate) manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

loyalitas pelanggan pada starbucks Coffee Paragon Mall Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dan memperluas kajian ilmu dan wawasan peneliti 

serta meningkatkan pemahaman teori bagi peneliti dan pelaksanaannya 

dilapangan untuk memberikan pengalaman bagi peneliti. 

2. Manfaat akademis (teoritis) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu pemasaran, 

khususnya dalam bidang experiental marketing dalam terciptanya loyalitas 

pelanggan serta diharapkan dapat memberikan masukan dari peneliti dalam 

mengembangkan ilmu pemasaran. 

3. Manfaat praktis (empirik) 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pihak manajemen starbucks coffe akan pentingnya experiental 

marketing dalam terciptanya loyalitas pelanggan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang landasan teori yang menerangkan tentang 

perilaku konsumen dan teori-teori lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini, selain itu juga terdapat kerangka 

pemikiran teoritis, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Berisi tentang definisi variabel operasional, penentuan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis data.  

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah 

ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.  

BAB V :  PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 


