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SARI 

 
Dharmawansyah, Inggil. 2013. “Pengaruh Experiential Marketing dan Kepuasan 
Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Rumah Makan Pring 
Asri Bumiayu)”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Palupiningdyah, M.Si. Pembimbing II: 
Dra. Suhermini, M.Si. 111 halaman. 
 
Kata Kunci: Experiential Marketing, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas 
Pelanggan 

Perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing pada produk yang mereka 
tawarkan agar dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Untuk meraih 
keunggulan bersaing tersebut adalah dengan experiential marketing dan kepuasan 
pelanggan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ada 
pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan 
Pring Asri. (2) Apakah ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap terciptanya 
loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri. (3) Apakah ada pengaruh 
experiential marketing dan kepuasan pelanggan terhadap terciptanya loyalitas 
pelanggan Rumah Makan Pring Asri. Tujuan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh experiential marketing terhadap 
terciptanya loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri. (2) Untuk mengetahui 
pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring 
Asri. (3) Untuk mengetahui pengaruh experiential marketing dan kepuasan  
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri. 

Populasi penelitian ini adalah pelanggan Rumah Makan Pring Asri dan 
sampel yang diambil sebanyak 115 responden, dipilih dengan menggunakan 
teknik accidental sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
experiential marketing, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang diukur dengan 
menggunakan skala likert. Untuk menganalisis menggunakan metode analisis 
deskriptif persentase dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh experiential 
marketing terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai koefisien 0,194 dan thitung = 
4,295 dengan signifikansi 0,000. karena signifikansi >0,05 sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima. (2) Terdapat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 
pelanggan dengan nilai koefisien 0,390 dan thitung = 5,896 dengan signifikansi 
0,000. karena signifikansi >0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. (3) 
Terdapat pengaruh experiential marketing dan kepuasan pelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan dengan nilai fhitung sebesar 45,546 dan taraf signifikansi 
sebesar 0,000. karena signifikansi > 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Simpulan dalam penelitian ini terdapat pengaruh experiential marketing 
dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan baik secara parsial maupun 
simultan. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak 
Rumah Makan Pring Asri hendaknya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi 
karyawan sehingga dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan yaitu 
dalam keramahan dan ketepatan penyajian. Untuk mempercepat dalam penyajian 
menu dapat dilakukan dengan menambah jumlah karyawan untuk dapur dan 
pramusaji. Selain itu hendaknya berkomunikasi lebih sering kepada pelanggan 
melalui obrolan ringan, cara ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh pelanggan 
dan begitupun sebaliknya, saling mengenal lebih jauh akan memupuk 
kepercayaan (trust) yang lebih tinggi. (2) Diharapkan kepada peneliti berikutnya 
untuk meneliti variabel lain yang dimungkinkan mempunyai pengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan seperti brand trust. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan bidang usaha yang terjadi di era globalisasi adalah salah satu 

alasan utama terciptanya ragam produk dan ragam fasilitas dan pelayanan yang 

disuguhkan para pengusaha bisnis kepada konsumen. Dalam melakukan 

persaingan itu, sebuah perusahaan ataupun seorang pemasar harus memiliki 

keunggulan bersaing untuk dapat terus bertahan pada produk yang mereka 

tawarkan pada konsumen. Salah satu hal utama yang harus dilakukan untuk 

meraih keunggulan bersaing tersebut adalah dengan focus terhadap konsumen. 

Focus terhadap konsumen dapat dilakukan dengan memonitor pengalaman atau 

experience yang dirasakan dari kontak tersebut (Gentille, Spiller dan Noci, 

2007:5). Dalam pendekatan ini, pemasar menciptakan produk atau jasa dengan 

menyentuh panca indera konsumen, menyentuh hati dan merangsang pikiran 

konsumen.Jika produk dapat menyentuh nilai emosional pelanggan secara positif 

maka dapat menjadi memorable experience antara perusahaan dengan pelanggan. 

Hal ini berpengaruh sangat baik bagi perusahaan karena pelanggan yang puas 

biasanya menceritakan pengalamannya menggunakan jasa suatu perusahaan 

kepada orang lain (Schmitt dalam Rahmawati, 2003:192). 

Dalam mencapai tujuan dari perusahaan, dibutuhkan salah satu strategi 

untuk menarik minat para konsumen. Dalam pendekatan experiential marketing 

produk dan layanan harus mampu membangkitkan sensasi dan pengalaman yang 

akan menjadi basis loyalitas pelanggan (Kartajaya dalam Handal, 2010:6). Selain 
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produk dan layanan yang ditawarkan, salah satu media yang berperan aktif dalam 

keberhasilan suatu produk adalah pemasaran dari produk tersebut. Tujuan tersebut 

akan tercapai jika setiap perusahaan berupaya menghasilkan dan menyampaikan 

barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan memberikan pelayanan yang 

menyenangkan, fasilitas-fasilitas dan harga yang menunjang, yang mana dalam 

hal tersebut akan membentuk kepuasan konsumen. Garbiano dan Johnson dalam 

Surianto dan Aisyah (2009:130) menyatakan bahwa “kepuasan secara keseluruhan 

berdasarkan pada pembelian dan pengalaman mengkonsumsi barang atau jasa”. 

Penjelasan tentang kepuasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

experiential marketing dapat dijadikan suatu alat untuk mengukur kepuasan 

pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Schmit dalam Irawati(2008:68) 

menyatakan bahwa dalam memilih produknya, bukan hanya dipengaruhi oleh 

faktor – faktor rasional saja, tetapi juga faktor- faktor emosional. Faktor 

emosional ini yang ingin diekplorasi lebih jauh dengan konsep experiential 

marketing.Pada tahapan experiential marketing ini 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, 

menurut Mowen dan Minor dalam Surianto dan Aisyah (2009:135) ”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 
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bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi penyedia 

layanan(Fandy dalam Barmawi, 2012:3). Kotler dan Armstrong dalam Musanto 

(2004:125) produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk 

membentuk kepuasan pelanggan.Semakin berkualitas produk jasa yang diberikan, 

maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi, maka dapat 

menimbulkan keuntungan bagi perusahaan tersebut.pelanggan yang puas akan 

terus melakukan pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian sebaliknya jika 

tanpa kepuasan, dapat mengakibatkanpelanggan  pindah pada produk lain.  

Fokus kepuasan dan loyalitas telah bergeser selama beberapa dekade 

terakhir kepuasan dapat meningkatkan loyalitas dan niat membeli kembali (Tsai et 

al dalam Barmawi, 2012:4). Konsep pemasaran berpandangan bahwa tujuan 

perusahaan hanya bisa tercapai dengan efektif apabila konsumen cukup puas, 

konsumen yang puas cenderung berpotensi akan loyal atau setia terhadap 

penyedia layanan (Marknesis dalam Barmawi, 2012:4). Dari sinilah besarnya 

kuantitas keberhasilan sebuah perusahaan ataupun bidang usaha dapat terlihat. 

Kepuasan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas dan experiential marketing 

adalah salah satu tolok ukur seberapa besar keberhasilan usaha perusahaan 

tersebut, jadi variabel itu tidak dapat dipisahkan akan selalu mengalami 

keterkaitan. 

Persaingan bisnis rumah makan sangat ketat, hal ini menuntut para pebisnis 

yang menggeluti bidang usaha ini untuk menyusun strategi yang tepat.Strategi 

yang diterapkan tidak hanya berada disekitar kualitas makanan dan minuman, 
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pelayanan dan kenyamanan suasana.Schmitt dalam Andreani (2007:4) bahwa 

pengalaman pelanggan dapat dilakukan melaluiexperience providers(sarana/alat 

yang memberikan/menyediakan pengalaman bagi pelanggan). Oleh karena itu 

setiap restoran dan café dituntut untuk menerapkan strategi diferensiasi secara 

unik, untuk membedakan satu restoran dengan restoran lainnya, dalam upaya 

menciptakan keunggulan berkesinambungan (Knapp dalam Wibowo, 2009:4). 

Faktor penting lain adalah pembentukan identitas, bagi sebuah rumah makan 

identitas meliputi aspek fisik yang ditampilkan secara khusus dan unik. Oleh 

karena itulah kunjungan ke rumah makan tidak hanya untuk kebutuhan makan dan 

minum saja, tetapi juga sebagai wahana rekreasi dan tempat bersantai dengan 

keluarga, ataupun teman. 

Salah satu industri boga di Bumiayu adalah “RM Pring Asri”.Ada 

banyaknya pesaing menjadikan perusahaan sadar bahwa persaingan pada industri 

ini semakin ketat. Hal ini tampak dengan berdirinya berbagai rumah makan lain 

yang berada di Bumiayu. Pihak pengelola usaha harus benar-benar memikirkan 

strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan agar perusahaannya tetap 

bertahan meskipun banyak ancaman dari kompetitor dengan bidang usaha 

sejenis.Semakin banyak rumah makan membuat pelanggan memiliki berbagai 

macam pilihan sesuai dengan keinginan mereka.Setiap rumah makan memiliki ciri 

khas yang berbeda-beda dari segi pelayanannya, penataan interior dan fasilitas-

fasilitas yang digunakan. Pemilik harus mengetahui dengan seksama apa yang 

menjadi keinginan pelanggan agarpelanggan  tidak berpaling pada yang lain. 

Banyak pesaing rumah makan yang ada di Bumiayu, fakta menunjukkan 

bahwa konsumen lebih memilih rumah makan yang mempunyai kenyamanan 



5 

 

 

 

tempat, fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang baik dan 

memuaskan.Pelanggan bukan hanya dipuaskan oleh produk yang mereka 

konsumsi, tetapi dari pengalaman dan emosional yang mereka dapatkan dari awal 

mereka menjejakkan kaki hingga pulang.Perusahaan harus melakukan pemasaran 

dengan banyak menyentuh sisi psikologi pelanggan, sehingga siapapun yang 

pernah berkunjung disanaakan memperoleh pengalaman yang tidak biasa. 

Kepuasan yang diperoleh pelanggan saat berkunjung dapat dihasilkan dari 

experience, sehingga pelanggan sering kali akan menceritakan pengalamannya 

selama berkunjung kepada keluarga, teman-teman dan orang-orang sekitar, serta 

akan membuat kunjungan kembali sehingga akan menjadi pelanggan yang loyal. 

Rumah Makan Pring Asri memiliki pelangganyang cukup loyal meskipun 

dari bulan ke bulan mengalami fluktuatif. Hal tersebut bisa dilihat dari data 

penjualan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu tahun 2012 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Volume Pengunjung per Bulan Sejak Januari - Desember 2012. 
Bulan Jumlah Pengunjung 

Januari 4082 

Februari 4193 

Maret 4052 

April 3740 

Mei 3610 

Juni 3314 

Juli 3982 

Agustus 4081 

September 4025 

Oktober 3618 

November 3608 

Desember 3945 

        Sumber: Rumah Makan Pring Asri 
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Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa pengunjung Rumah Makan 

Pring Asri mengalami fluktuasi.Sempat terjadi penurunan pengunjung pada bulan 

April hingga Juli dan mengalami kenaikan pengunjung terjadi pada bulan agustus 

dan September.dapat dikatakan bahwa pesaing-pesaing dari Rumah Makan Pring 

Asri juga memiliki pangsa pasar. Namun hal yang menarik disini adalah dimana 

Rumah Makan Pring Asri memiliki  pelanggan yang loyal yang gemar 

mengkonsumsi produk (makanan dan minuman) dari rumah makan tersebut. 

Padahal di kota Bumiayu banyak berdiri rumah makan yang menjajakan masakan 

sejenis dengan harga yang hampir sama atau bahkan lebih murah daripada Rumah 

Makan Pring Asri. Dalam hal ini Rumah Makan Pring Asri dituntut untuk tetap 

bertahan dan meningkatkan jumlah pendapatanserta terciptanya loyalitas 

pelanggan.Strateginya adalah melaluiexperiential marketing dan kepuasan 

pelanggan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN KEPUASAN  

PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus 

pada  Rumah Makan Pring Asri Bumiayu)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas 

pelanggan  RumahMakan Pring AsriBumiayu. 

2. Apakah ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap terciptanya 

loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. 

3. Apakah ada pengaruh experiential marketing dan kepuasan 

pelanggan terhadap terciptanya loyalitas pelanggan Rumah Makan 

Pring Asri Bumiayu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruhexperiential marketing terhadap 

terciptanya loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasanpelanggan terhadap 

terciptanya loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh experiential marketing dan kepuasan  

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri 

Bumiayu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat 

teoritis/akademis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat 

memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang 
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akanmelakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan 

menambah sumber pustaka yang telah ada. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Rumah Makan Pring Asri dapat dijadikan sebagai referensi 

akan pentingnya experiential marketing dan kepuasan pelanggan 

demi terciptanya loyalitas pelanggan dalam kaitannya merancang 

tindakan inovatif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.  

b. Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan 

informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai 

experiential marketing, kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 
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BAB II 

 

LANDASAN  TEORI 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Kotler dan Armstrong (2008:6) pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. 

Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. 

Nitisemito dalam Lupiyoadi (2001:31) pemasaran adalah semua kegiatan yang 

bertujuan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen 

secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif. 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai 

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menciptakan permintaan 

efektif dan manangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

2.1.2 Proses Pemasaran 

Proses pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2008:6) sebagai berikut: 

  

 

  

 

Gambar 2.1 Model Sederhana Proses Pemasaran 
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Gambar 2.1 menunjukkan model sederhana dari lima langkah proses 

pemasaran. Dalam empat langkah pertama, perusahaan bekerja untuk memahami 

pelanggan, menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan pelanggan. Dalam langkah terakhir, perusahaan menuai hasil dari 

menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Dengan menciptakan nilai bagi 

pelanggan, sebagai imbalanya mereka menangkap nilai dari pelanggannya dalam 

bentuk penjualan, laba dan ekuitas pelanggan dalam jangka panjang. 

2.1.3 Konsep Pemasaran 

Kotler dan Armstrong (2008:11) ada lima konsep alternatif yang 

mendasari langkah-langkah organisasi dalam merancang dan melaksanakan 

strategi pemasaran. Konsep-konsep tersebut antara lain: 

1. Konsep produksi 

Ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat 

terjangkau dan karena itu organisasi harus berfokus pada peningkatan 

produksi dan efisiensi distribusi. 

2. Konsep produk 

Ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan 

kualitas, kinerja dan fitur terbaik dan oleh karena itu organisasi harus 

menguras energinya untuk membuat peningkatan produk yang 

berkelanjutan. 

 

 

 



11 

 

 

 

3. Konsep penjualan 

Ide bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali 

jika produk itu dijual dalam skala penjualan dan usaha promosi yang 

besar. 

4. Konsep pemasaran 

Filosofi manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian 

tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan 

keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan 

secara lebih baik dari pada pesaing. 

5. Konsep pemasaran berwawasan sosial 

Prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus 

mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan 

keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka 

panjang konsumen dan kepentingan jangka panjang masyarakat. 

 

2.2 Loyalitas Pelanggan 

2.2.1 Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan yang ingin 

menjaga kelangsungan hidup maupun keberhasilan usahanya. Olson dalam 

Musanto (2004:128) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan 

dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan 

membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk/ jasa yang dihasilkan 

oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui proses 
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pembelian yang berulang-ulang tersebut. 

Fournell dalam Margaretha (2004:297) loyalitas merupakan fungsi dari 

kepuasan pelanggan, rintangan pengalihan, dan keluhan pelanggan. Pelanggan 

yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang pada waktu yang akan datang 

dan memberitahukan kepada orang lain apa yang dirasakan. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan 

dapat didefinisikan perilaku membeli pelanggan yang loyal dengan melakukan 

pembelian berulang produk atau jasa secara teratur dan mereferensikan kepada 

orang lain. 

2.2.2 Manfaat Loyalitas Pelanggan 

 Griffin (2005:223) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain: 

1. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan 

baru lebih mahal). 

2. Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan 

pesanan, dll.). 

3. Mengurangi biaya turnover pelanggan (karena pergantian pelanggan yang 

lebih sedikit). 

4. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan. 

5. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang 

loyal juga berarti yang merasa puas. 
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2.2.3  Faktor Pembentuk Loyalitas Pelanggan 

Jika pelanggan telah terpuaskan maka akan menjadi pelanggan yang loyal.  

Griffin (2005:199) langkah pertama dalam membangun sistem loyalitas klien 

adalah berusaha mengenal termologi dan variabel yang menentukan serta 

mendorong loyalitas. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Basis klien merupakan seluruh jumlah pelanggan dan klien yang 

aktif. 

2. Tingkat retensi pelanggan baru. 

3. Tingkat retensi klien. 

4. Pangsa pelanggan (share of customer) persentase jumlah pembelian  

pelanggan atas kategori produk dan jasa tertentu yang dibelanjakan 

ke perusahaan. 

5. Jumlah rata-rata pelanggan baru per bulan. 

6. Frekuensi pembelian. 

7. Jumlah pembelian rata-rata. 

8. Tingkat peralihan (attrition rate). 

2.2.4 Karakteristik Pelanggan yang Loyal 

Jill Griffin (2005:31) pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (Makes regular repeat 

purchase). 

2. Membeli diluar lini produk dan jasa (Purchase across product and 

service lines). 

3. Merekomendasikan produk lain (Refers other). 
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4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari 

pesaing (Demonstrates an immunity to the full of the competition). 

Kotler dan Keller (2006:57) indikator loyalitas pelanggan adalah: 

1. Repeat Purchase (Kesetiaan dalam pembelian produk). 

2. Retention (Ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai 

perusahaan). 

3. Referalls (Mereferensikan secara total eksistensi perusahaan). 

2.2.5 Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan 

Griffin (2005:22) loyalitas dibagi menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Tanpa loyalitas 

Untuk berbagai alasan ada beberapa pelanggan yang tidak 

mengembangkan loyalitas terhadap produk/ jasa tertentu. Karena 

keterkaitannya yang rendah dan tingkat pembelian yang berulang yang 

rendah menunjukkan tidak adanya loyalitas. Secara umum perusahaan 

harus membidik pembeli jenis ini, karena mereka tidak akan pernah 

menjadi pelanggan yang loyal dan mereka hanya berkontribusi sedikit 

pada keuangan perusahaan. 

2. Loyalitas yang lemah 

Pelanggan yang menunjukkan keterkaitannya yang rendah dan dengan 

pembelian berulang yang tinggi akan menghasilkan loyalitas yang lemah 

(intertia loyalty). Pelanggan jenis ini membeli karena adanya faktor 

kebiasaan atau karena selalu menggunakan dan sudah terbiasa dengan 

produk/ jasa suatu perusahaan. Pada jenis loyalitas ini perusahaan dapat 

mengubah loyalitas lemah ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi 
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dengan secara aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan diferensiasi 

positif dibenak pelanggan mengenai produk/ jasa perusahaan bila 

dibandingkan dengan produk lain. 

3. Loyalitas tersembunyi 

Pada jenis loyalitas ini tingkat referensi yang relatif tinggi digabungkan 

dengan tingkat pembelian berulang yang rendah dapat menunjukkan 

loyalitas tersembunyi (latent loyalty). Bila pelanggan memiliki loyalitas 

tersembunyi maka yang mempengaruhi pembelian berulang adalah faktor 

situasi yang berkontribusi pada loyalitas tersembunyi. 

4. Loyalitas premium 

Jenis loyalitas seperti ini merupakan jenis loyalitas yang paling dapat 

ditingkatkan, karena keterkaitan yang tinggi dan tingkat pembelian 

berulang yang tinggi juga. Jenis ini merupakan jenis yang paling disukai 

untuk semua pelanggan di setiap perusahaan. Pada tingkat yang paling 

tinggi tersebut, orang bangga karena dapat menemukan dan menggunakan 

produk tertentu dan saling membagi pengetahuan mereka dengan rekan 

dan keluarga. 

2.2.6 Tahap-tahap Pertumbuhan Loyalitas Pelanggan  

Griffin (2005:35) ada tujuh tahap pertumbuhan seseorang menjadi  yang 

loyal, yaitu:  

1.   Seseorang yang mempunyai kemungkinan pembeli (Suspect) 

Setiap orang mempunyai kemungkinan untuk membeli produk atau 

jasa yang dihasilkan. 
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2. Seseorang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggan (Prospect) 

Seseorang yang telah mempunyai kebutuhan akan barang dan 

mempunyai kebutuhan untuk membeli dari perusahaan dan telah ada 

seseorang yang merekomendasikan tentang perusahaan, membaca 

tentang perusahaan, prospect mungkin tahu siapa perusahaan, dan apa 

yang perusahaan jual tapi masih belum membeli dari perusahaan. 

3.   Seseorang yang mempunyai potensi yang tidak jadi menjadi pelanggan 

(Disqualifed) 

Prospect yang telah cukup perusahaan pelajari dan mereka tidak 

membutuhkan atau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli produk 

perusahaan. 

4.    Pelanggan baru (First Time Customer) 

Mereka yang baru pertama kali membeli dari perusahaan. Mereka 

mungkin pelanggan perusahaan tapi masih menjadi pelanggan  pesaing 

perusahaan. 

5.    Pelanggan yang melakukan pembelian berulang (Repeat Customer) 

Mereka yang pertama kali membeli dari perusahaan dua kali atau 

lebih, mereka mungkin telah membeli produk yang sama atau membeli 

dua produk yang berbeda dalam dua kali atau lebih kesempatan. 

6.   Mitra (Client) 

Seorang klien membeli semua yang perusahaan jual mungkin dapat 

ia gunakan. Orang ini membeli secara regular. Perusahaan harus terus 
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berusaha menciptakan hubungan yang akan membuat dia tidak tertarik 

pada pesaing. 

7.    Pelanggan yang memajukan (Advocate) 

Seperti mitra, seorang advocate membeli semua yang perusahaan 

jual yang mungkin dapat dia gunakan dan membeli secara regular. 

Tambahannya seorang advocate akan berusaha menjadi orang lain untuk 

membeli dari perusahaan. Seorang advocate berbicara dengan 

perusahaan, melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa 

pelanggan kepada perusahaan. 

2.2.7 Tingkatan Loyalitas 

Aaker dalam Margaretha (2004:297) berpendapat bahwa loyalitas sebagai 

suatu perilaku yang diharapkan atas suatu produk atau layanan yang antara lain 

meliputi kemugkinan pembelian lebih lanjut atau perubahan perjanjian layanan, 

atau sebaliknya seberapa besar kemugkinan pelanggan beralih kepada merek lain 

atau penyedia layanan lain. Lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat lima tingkat 

loyalitas pelanggan, yaitu: 

1. Pembeli harga 

Pembeli sama sekali tidak tertarik pada produk yang bersangkutan, 

produk apapun yang ditawarkan dianggap memadai, sehingga produk 

yang ada memainkan peran yang kecil dalam suatu keputusan 

pembelian. 

2. Konsumen yang loyal dengan biaya peralihan 

 yang puas, tapi mereka memikul biaya peralihan (switching cost) 
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dan risiko bila beralih ke produk lain. Untuk dapat meraih konsumen 

tipe ini, perusahaan harus menawarkan manfaat lebih untuk 

kompensasi dengan menawarkan garansi. 

3. Pembeli kebiasaan 

Pembeli yang puas atau tidak puas terhadap suatu produk meskipun 

tidak puas, pembeli cenderung tidak berganti produk jika pergantian 

produk tersebut ternyata membutuhkan usaha. Biasanya pembeli tipe 

ini sulit untuk dirangkul karena tidak ada alasan lagi bagi mereka 

untuk memperhitungkan berbagai alternatif produk. 

4. Pembeli apresiasi 

Konsumen yang sungguh-sungguh menyukai produk tersebut, 

preferensi mereka didasari serangkaian pengalaman atau kesan dengan 

kualitas tinggi yang pernah dialaminya. Hanya saja, rasa suka ini bisa 

merupakan perasaan umum yang tidak bisa diidentifikasikan dengan 

cermat karena pemasar belum dapat mengkategorikan secara lebih 

spesifik  konsumen loyalitas  terhadap produk. 

5. Konsumen yang setia 

Konsumen pada tipe ini merupakan konsumen yang setia dan  

yang bangga terhadap produk yang dipilihnya. Produk ini sangat 

penting bagi  konsumen baik dari segi fungsi maupun dari ekpresi 

gaya hidup mereka. Rasa percaya diri mereka termanifestasikan pada 

tindakan merekomendasikan produk ke konsumen lain.  pada tipe ini 

cenderung setia dan tidak berpindah ke produk lain. 
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2.3 Experiential Marketing 

2.3.1 Pengertian Experiential Marketing 

 Experience menurut (Robinette dan Brand dalam Kustini, 2007:46), 

adalah: experience are private events that accur in response to some stimulation 

(e.g. as provide by marketing efforts before after purchase).pengertian dari 

definisi tersebut adalah bahwa pengalaman merupakan peristiwa pribadi yang 

terjadi sebagai tanggapan atas beberapa jenis stimulus (misal yang diberikan oleh 

upaya pemasaran sebelum dan sesudah pembelian). 

 Schmitt dalam Kustini (2007:47) experiential marketing merupakan cara 

untuk membuat pelanggan menciptakan pengalaman melalui panca indera 

(sense), menciptakan pengalaman afektif (feel), menciptakan pengalaman 

berpikir secara kreatif (think), menciptakan pengalaman pelanggan yang 

berhubungan dengan tubuh secara fisik, dengan perilaku dan gaya hidup serta 

dengan pengalaman-pengalaman sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain 

(act), juga menciptakan pengalaman yang terhubung dengan keadaan sosial, gaya 

hidup, dan budaya yang dapat direfleksikan merek tersebut yang merupakan 

pengembangan dari sensations, feelings, cognitions dan actions (relate). 

Experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan untuk 

membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka 

dan memberikan suatu feeling yang positif terhadap produk dan service 

(Kartajaya dalam Handal, 2010:6). 

Definisi-definisi di atas dapat dapat disimpulkan bahwa experiential 

marketing merujuk pada pengalaman nyata pelanggan terhadap brand/ product/ 
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service untuk meningkatkan penjualan dan brand image/ awareness. 

2.3.2 Karakteristik Experiential Marketing 

Pendekatan pemasaran experiential marketing merupakan pendekatan 

yang mencoba menggeser pendekatan pemasaran tradisional, pendekatan 

tradisional ini menurut (Schmitt dalam Kustini, 2007:47) memiliki empat 

karakteristik, yaitu: 

1. Fokus pada pengalaman pertama 

Berbeda dengan pemasaran tradisional, experiential marketing berfokus 

pada pengalaman pelanggan. Pengalaman yang terjadi akibat pertemuan, 

menjalani atau melewati situasi tertentu. Pengalaman memberikan nilai-

nilai indrawi, emosional, kognitif, perilaku dan relasional yang 

menggantikan nilai-nilai fungsional. 

2. Menguji situasi konsumsi 

Pemasar eksperensial menciptakan sinergi untuk dapat meningkatkan 

pengalaman konsumsi. Pelanggan tidak hanya mengevaluasi suatu produk 

sebagai produk yang berdiri sendiri dan juga tidak hanya menganalisis 

tampilan dan fungsi saja, melainkan pelanggan lebih menginginkan suatu 

produk yang sesuai dengan situasi dan pengalaman pada saat 

mengkonsumsi produk tersebut. 

3. Mengenali aspek rasional dan emosional sebagai pemicu dari konsumsi 

Jangan memperlakukan pelanggan hanya sebagai pembuat keputusan 

yang rasional, pelanggan ingin dihibur, dirangsang, dipengaruhi secara 

emosional dan ditantang secara kreatif. 
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4. Metode dan perangkat bersifat elektik 

Metode dan perangkat untuk mengukur pengalaman seseorang bersifat 

elektik, yaitu tidak hanya terbatas pada suatu metode saja, melainkan 

memilih metode dan perangkat yang sesuai tergantung dari objek yang 

diukur. Jadi bersifat lebih pada kustomisasi untuk setiap situasi dari pada 

menggunakan suatu standar yang sama. 

Adapun pergeseran dari pendekatan pemasaran tradisional ke pendekatan 

experiential marketing terjadi karena adanya perkembangan tiga faktor didunia bisnis 

(Schmitt dalam Rahmawati, 2003:112), yaitu: 

1. Teknologi informasi yang dapat diperoleh dimana-mana sehingga 

kecanggihan-kecanggihan teknologi akibat revolusi teknologi informasi 

dapat menciptakan suatu pengalaman dalam diri seseorang dan 

membaginya dengan orang lain dimanapun ia berada. 

2. Keunggulan dari merek, melalui kecanggihan teknologi informasi maka 

informasi mengenai brand atau merek dapat tersebar luas melalui 

berbagai media dengan cepat dan global. Dimana brand atau merek 

memegang kendali, suatu produk dan jasa tidak lagi sekelompok 

fungsional tetapi lebih berarti sebagai alat pencipta experience bagi 

konsumen. 

3. Komunikasi dan banyaknya hiburan yang ada dimana-mana yang 

mengakibatkan semua produk dan jasa saat ini cenderung bermerek dan 

jumlahnya banyak. 

2.3.3 Manfaat Experiential Marketing 

Fokus perhatian utama experiential marketing adalah diutamakan pada 
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tanggapan panca indera, pengaruh, cognitive experience, tindakan dan hubungan. 

Oleh karena itu pemasar badan usaha harus dapat menciptakan experiential 

brands yang dapat menghubungkan dengan kehidupan yang nyata pelanggan. 

Experiential marketing dapat dimanfaatkan secara efektif apabila diterapkan pada 

situasi tertentu. Schmitt dalam Kustini (2007:47) menunjukkan beberapa manfaat 

yang dapat diterima dan dirasakan apabila badan usaha menerapkan experiential 

marketing. Manfaat tersebut meliputi: 

1. Untuk membangkitkan kembali merek yang sedang merosot. 

2. Untuk membedakan satu produk dengan produk pesaing. 

3. Untuk menciptakan citra dan identitas sebuah badan usaha. 

4. Untuk mempromosikan inovasi. 

5. Untuk memperkenalkan percobaan, pembelian dan yang paling penting 

adalah konsumsi loyal. 

2.3.4 Strategic Experiential  Modules (SEMs) 

 Modul yang dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis 

pengalaman. Schmitt dalam Handal (2010:6) Strategic Experiential Modules 

(SEMs) meliputi: 

1. Sense Marketing 

Tipe experience yang muncul untuk menciptakan pengalaman panca 

indera melalui mata, telinga, kulit, lidah dan hidung (Schmitt dalam Amir 

Hamzah, 2007:23). Sense marketing merupakan salah satu cara untuk 

menyentuh emosi konsumen melalui pengalaman yang dapat diperoleh 

konsumen lewat panca indera (mata, telinga, lidah, kulit dan hidung) yang 
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mereka miliki melalui produk dan service (Kartajaya dalam Amir Hamzah, 

2007:24). Pada saat konsumen datang ke restoran, mata melihat desain layout 

yang menarik, hidung mencium aroma terapi, telinga mendengar alunan 

musik, dan kulit merasakan kesejukan AC. Pada dasarnya sense marketing 

yang diciptakan oleh pelaku usaha dapat berpengaruh positif maupun negatif 

terhadap loyalitas. Mungkin saja suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

produsen tidak sesuai dengan selera konsumen atau mungkin juga konsumen 

menjadi sangat loyal, dan akhirnya harga yang ditawarkan oleh produsen 

tidak menjadi masalah bagi konsumen. 

2. Feel Marketing 

Feel marketing ditujukan terhadap perasaan dan emosi  dengan tujuan 

mempengaruhi pengalaman yang dimulai dari suasana hati yang lembut 

sampai dengan emosi yang kuat terhadap kesenangan dan kebanggaan 

(Schmitt dalam Amir Hamzah, 2007:23). Feel adalah suatu perhatian-

perhatian kecil yang ditunjukkan kepada konsumen dengan tujuan untuk 

menyentuh emosi konsumen secara luar biasa (Kartajaya, 2004:164). 

Feel marketing merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi 

experiential marketing. Feel dapat dilakukan dengan service dan layanan 

yang bagus, serta keramahan pelayan. Agar konsumen mendapat feel yang 

kuat dari suatu produk atau jasa, maka produsen harus mampu 

memperhitungkan kondisi konsumen dalam arti memperhitungkan mood yang 

dirasakan konsumen. Kebanyakan konsumen menjadi pelanggan apabila 

mereka merasa cocok terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, untuk itu 
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diperlukan waktu yang tepat yaitu pada waktu konsumen dalam keadaan good 

mood sehingga produk dan jasa tersebut benar-benar mampu memberikan 

memorable experience sehingga berdampak positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Pelayanan yang memuaskan sangat diperlukan termasuk didalamnya 

keramahan dan sopan santun karyawan, pelayanan yang tepat waktu, dan 

sikap simpatik yang membuat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

3. Think Marketing 

Tipe experience yang bertujuan untuk menciptakan kognitif, pemecahan 

masalah yang mengajak konsumen untuk berfikir kreatif (Schmitt dalam 

Amir Hamzah, 2007:23). Think marketing adalah suatu cara yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk membawa komoditi menjadi pengalaman (experience) 

dengan melakukan customization secara terus menerus (Kartajaya, 2004:164). 

Tujuan dari think marketing adalah untuk mempengaruhi pelanggan agar 

terlibat dalam pemikiran yang kreatif dan menciptakan kesadaran melalui 

proses berfikir yang berdampak pada evaluasi ulang terhadap perusahaan, 

produk dan jasanya. Perusahaan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan 

keluhan konsumen . Perusahaan dituntut untuk dapat berfikir kreatif. Salah 

satunya dengan mengadakan program yang melibatkan pelanggan. 

4. Act Marketing 

Tipe experience yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku, gaya 

hidup dan interaksi dengan konsumen (Schmitt dalam Amir Hamzah, 

2007:23). Act Marketing adalah suatu cara membentuk persepsi pelanggan 
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terhadap produk dan jasa yang bersangkutan (Kartajaya, 2004:164). Act 

marketing didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam 

hubungannya dengan physical body, lifestyle dan interaksi dengan orang lain. 

Act marketing ini memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Ketika act marketing mampu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup  maka 

akan berdampak positif terhadap loyalitas  karena  merasa produk atau jasa 

tersebut sesuai dengan gaya hidupnya. Sebaliknya ketika konsumen tidak 

merasa bahwa produk atau jasa tersebut sesuai dengan gaya hidupnya maka 

akan berdampak negatif terhadap loyalitas pelanggan. 

5. Relate Marketing 

Tipe experience yang digunakan untuk mempengaruhi  pelanggan dan 

menggabungkan seluruh aspek, sense, feel, think, dan act serta menitik 

beratkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan (Schmitt dalam 

Amir Hamzah, 2007:23). 

Relate Marketing adalah suatu cara membentuk atau menciptakan 

komunitas pelanggan dengan komunikasi (Kartajaya, 2004:175). Relate 

marketing menggabungkan aspek sense, feel, think dan act dengan maksud 

untuk mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar dirinya dan 

mengimplementasikan hubungan antara other people dan other social group 

sehingga mereka bisa merasa bangga dan diterima dikomunitasnya. Relate 

marketing dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap loyalitas  

pelanggan tetapi ketika relate marketing tidak berhasil mengkaitkan individu 

dengan apa yang ada diluar dirinya maka konsumen tersebut tidak akan 

mungkin loyal dan memberikan dampak yang negatif. 
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Perusahaan dapat menciptakan relate antara pelanggannya dengan kontak 

langsung baik telepon maupun kontak fisik, diterima menjadi salah satu 

bagian dalam kelompok tersebut atau menjadi member sehingga membuat 

konsumen menjadi senang atau tidak segan untuk datang kembali. Sebaliknya 

bila hal tersebut tidak terjadi dalam arti konsumen merasa terabaikan, maka 

konsumen akan berfikir ulang untuk datang kembali. 

2.3.5 Experience Providers 

Schmitt dalam Andreani (2007:4) bahwa pengalaman pelanggan dapat 

dilakukan melalui experience providers, yaitu: 

1. Communications: iklan, public relations, laporan tahunan, brosur, 

newsletters dan magalogs. 

2. Visual/ verbal identity: nama merek, logo, signage, kendaraan sebagai 

transportasi. 

3. Product presense: desain produk, packaging, point-of-sale displays. 

4. Co-branding: event marketing, sponsorships, alliances & partnership 

(kemitraan), licencing (hak paten), iklan di TV atau bioskop. 

5. Environments: retail and public spaces, trade booths, corporate 

buildings, interior kantor dan pabrik. 

6. Web sites and electronic media: situs perusahaan, situs produk dan jasa, 

CD-ROMs, automated e-mails, online advertising, intranets. 

7. People: salespeople, costumer service representatives, technical support/ 

repair providers (layanan perbaikan), company spokepersons, CEOs dan 

eksekutif terkait. 
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2.4 Kepuasan Pelanggan 

2.4.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja yang diberikan oleh 

sebuah produk sepadan dengan harapan pembeli jika kinerja produk yang 

dirasakan sama dengan atau lebih besar dari harapannya maka pelanggan akan 

merasa lebih puas dan sebaliknya apabila kinerja produk kurang dari yang 

diharapkan, pembelinya tidak akan merasa puas (Kotler dalam Supriyono, 

2008:13). sedangkan menurut Band dalam Musanto (2004:125) kepuasan 

pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan 

dari pelanggan yang terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian 

ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari 

pelanggan akan dapat terpenuhi atau terlampui melalui suatu transaksi yang akan 

mengakibatkan pembelian ulang atau kesetiaan terhadap produk tersebut. 

2.4.2 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

 Wood (2009:11) manfaat-manfaat spesifik kepuasan pelanggan bagi 

perusahaan mencakup: 

1. Dampak positif pada loyalitas pelanggan. 

2. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (terutama melalui 

pembelian ulang, cross-selling dan up-selling). 

3. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan (terutama biaya-biaya 

komunikasi, penjualan dan layanan pelanggan). 
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4. Menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa 

depan. 

5. Meningkatkan toleransi harga (terutama kesediaan untuk membayar harga 

premium dan pelanggan tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok). 

6. Rekomendasi gethok tular positif. 

7. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap product-line extensions, 

brand extensions dan new add-on services yang ditawarkan perusahaan. 

8. Meningkatnya bargaining power relatif perusahaan terhadap jejaring 

pemasok, mitra bisnis dan saluran distribusi. 

Upaya menciptakan kepuasan pelanggan bukanlah proses yang mudah, 

karena melibatkan pula komitmen dan dukungan aktif dari para karyawan dan 

pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, sebenarnya proses penciptaan kepuasan 

pelanggan merupakan sebuah siklus proses yang saling terkait antara kepuasan 

pemilik, kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. 

Berikut adalah gambar tentang keterkaitan antara kepuasan pemilik, 

kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan: 
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Gambar 2.2 Keterkaitan antara Kepuasan Pelanggan, Kepuasan Pemilik dan 

Kepuasan Karyawan 

Sumber : Tjiptono et al dalam Wood (2009:12). 

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa keseimbangan di antara ketiga 

aspek tersebut merupakan tantangan sekaligus kunci keberhasilan pemasaran 

sebuah perusahaan. Bila karyawan puas dengan kondisi dan lingkungan kerjanya, 

mereka cenderung akan lebih berdedikasi atau berkomitmen besar dalam melayani 

pelanggan. Layanan bagus dilengkapi produk superior akan membuat pelanggan 

puas. Mereka berpotensi tetap loyal pada produk dan perusahaan, sehingga tingkat 

defeksi pelanggan (jumlah pelanggan yang beralih ke pesaing) menjadi berkurang. 

Pelanggan yang membeli ulang dan membeli produk lain dari perusahaan yang 

sama juga berpotensi memberikan pemasukan yang besar bagi perusahaan, 

sehingga pemilik akan puas. Pada gilirannya, sebagian dari laba yang diperoleh 

dapat diinvestasikan kembali pada upaya peningkatan produktivitas dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Produk superior 
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kompetensi SDM perusahaan. Dengan demikian, siklusnya akan kembali pada 

kepuasan karyawan, pelanggan dan pemilik. 

2.4.3 Atribut Pembentuk Kepuasan Pelanggan. 

Hawkins dan Lonney dalam Tjiptono (2001:101) atribut-atribut 

pembentuk kepuasan terdiri dari: 

1. Kesesuaian harapan 

Merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk atau jasa dan 

podusen yang diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen. 

2. Kemudahan dalam memperoleh 

Produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen mudah dimanfaatkan 

oleh calon pembeli. 

3. Kesediaan untuk merekomendasi 

Dalam kasus produk yang pembelian ualangnya relative lama, 

kesediaan  untuk merekomendasi produk terhadap temen atau keluarganya 

menjadi ukuran yang penting. 

2.4.4 Strategi Kepuasan Pelanggan 

 Barnes dalam Surianto dan Aisyiah (2009:138) ada dua poin yang harus 

dipelajari dalam strategi kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Kepuasan pelanggan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam 

bentuk shopperan yang lebih besar dan kemungkinan menjadi 

pelanggan dalam jangka panjang. 
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2. Kepuasan pelanggan dicapai dengan memusatkan perhatian pada 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan pelanggan pada tingkat yang lebih 

tinggi. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Trisno 

Musant

o 

(2004) 

 

Faktor-Faktor 

Kepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas 

Pelanggan: 

Studi Kasus 

pada CV. 

Sarana Media 

Advertising 

Surabaya. 

 

Teknis 

Analisis 

Data: 

Analisis 

Regresi. 

 

Dependen: 

Loyalitas 

Pelanggan 

Independen: 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Reliability (X1), 

response to and 

remedy of 

problems (X2), 

sales experience 

(X3), dan 

convenience of 

acquisition 

(X4)). 

 

Reliability (X1), 

response to and remedy 

of problems (X2), sales 

experience (X3), dan 

convenience of 

acquisition (X4) secara 

parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan (Y), 

sedangkan sales 

experience (X3) 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 

2. Moham

mad 

Muzahid 

Akbar 

and 

Noorjaha

n 

Parvez(2

009) 

Impact of 

Service 

Quality, Trust 

and Costumer 

Satisfaction on 

Costumer 

Loyality. 

Teknis 

Analisis 

Data: 

Analisis 

Regresi. 

 

Dependen: 

Costumer 

Loyality 

Independen: 

Service Quality, 

Trust and 

Costumer 

Satisfaction 

Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara service quality, 

trust and costumer 

satisfaction terhadap 

costumer loyality. 

3. Moh. 

Agung 

Suriant

o dan 

Nurul 

Aisyah 

(2009) 

 

Pengaruh 

Penerapan 

Experiential 

Marketing 

Strategic 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen. 

 

Teknis 

Analisis 

Data: 

Analisis 

Regresi. 

 

Dependen: 

Kepuasan 

Konsumen 

Independen: 

Experiential 

Marketing. 

Experiential marketing 

berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 
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4. Nehemi

a H.S 

(2010) 

 

Analisis 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan. 

 

Teknis 

Analisis 

Data: 

Analisis 

Regresi. 

 

Dependen: 

Loyalitas 

Pelanggan 

Independen: 

Experiential 

Marketing. 

 

Experiential marketing 

berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

5. Nuruni 

Ika and 

Kustini 

(2011) 

 

Experiential 

Marketing, 

Emotional 

Branding, and 

Brand Trust and 

Their Effect on 

Loyalty on Honda 

Motorcycle 

Product. 

 

Teknik 

Analisis 

Data : SEM. 

 

Dependen: 

Brand 

Loyalty 

Independen: 

Experiential 

Marketing, 

Emotional 

Branding, 

Brand Trust. 

 

Experiential marketing, 

emotional branding, 

dan brand trust 

berpengaruh terhadap 

loyalitas. 

 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggan dengan 

menjadikan pelanggan sebagai mitra bagi perusahaan yang dapat memberikan 

masukan guna perbaikan perusahaan jangka panjang sebagai langkah awal 

mempertahankan pelanggan yang setia terhadap perusahaan. Loyalitas pelanggan 

memiliki peran strategis dalam suatu perusahaan karena loyalitas pelanggan 

sangat berpengaruh pada pencapaian laba masa depan. Hal ini dikarenakan 

pelanggan yang puas dan loyal terhadap perusahaan akan siap membayar dengan 

harga premium, biaya promosi jauh lebih efektif dan mereka akan menjadi 

penyebar promosi word of mouth yang baik. 

Wibowo (2009:5) menyatakan bahwa inti dari Experiential Marketing 

adalah membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan. Hal ini juga 
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diperkuat pendapat Schmitt dalam Kustini (2007:45) bahwa  sensori yang terdapat 

dalam sense, feel, think, act, dan relate, diyakini akan lebih efektif bagi 

pelanggan, karena sensori tersebut dapat memberikan pengalaman jiwa yang luar 

biasa. Pelangggan tidak hanya tertarik pada fungsi produk atau jasa, melainkan 

lebih dalam lagi yaitu pengalaman jiwa yang masuk kedalam produk atau jasa 

tersebut.  Salah satu tindakan yang dapat dilakukan restoran dan café dalam 

memberikan memorable experience kepada pelanggannya adalah dengan 

mengadakan pendekatan personal yang dapat membentuk pengalaman yang unik 

dan positif. Pelanggan yang terkesan dengan konsep produk yang telah 

ditawarkan, atau produk itu memberikan pengalaman positif yang tak terlupakan, 

maka  akan selalu mengingat produk tersebut dan menjadi fanatik dengan produk 

yang telah dibelinya. 

Ncllroy dan Barnett dalam Wijayanti (2009:5) menyatakan bahwa konsep 

penting yang harus dipertimbangkan ketika membangun program loyalitas adalah 

kepuasan pelanggan. Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan dapat 

meningkatkan indentitas membeli dari pelanggan tersebut (Assael dalam 

Wijayanti, 2009:5). dengan terciptanya tingkat kepuasan pelanggan yang optimal 

maka mendorong terciptanya loyalitas dibenak pelanggan yang puas tadi. 

Loyalitas pelanggan dipandang sebagai kekuatan hubungan antara sikap relatif 

seseorang dan bisnis berulang. Hubungan ini dipandang karena dijembatani oleh 

norma-norma sosial dan faktor-faktor situasional. Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat dibuat suatu kerangka pemikiran untuk memudahkan suatu penelitian, 

kerangka pikir penelitian menggambarkan hubungan dari variabel bebas dalam hal 
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ini experiential marketing dan kepuasan pelanggan terhadap variabel terikat yaitu 

loyalitas pelanggan. 

Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Teoritis 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

2010:110). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1:    Ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan Pring Asri. 

H2:   Ada pengaruh  kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan Pring Asri. 

H3:   Ada pengaruh experiential marketing dan kepuasan pelanggan  

terhadap  loyalitas  pelanggan Rumah Makan Pring Asri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi, 2010:173). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang telah melakukan pembelian 

pada  Rumah Makan Pring Asri lebih dari 1 kali. 

3.1.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

2010:174).Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik accidental sampling, adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009:122).karena 

populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti dan tidak 

terspesifikasi secara khusus (dari faktor waktu kapan, hari apa, dan jam berapa 

pelanggan melakukan transaksi pembelian) maka penentuan jumlah sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode rumus iterasi yang dijabarkan oleh 

Soemantri(2006:96) yang dapat ditempuh melalui beberapa tahap perhitungan. 

Pada langkah pertama menentukan perkiraan harga koefisien harga korelasi (ρ) 

terkecil antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kedua menentukan taraf 

nyata (α) dan kuasa uji (1-β). Setelah itu baru menentukan ukuran sampel secara 

iteratif. Pada iterasi pertama menggunakan rumus: 
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Sedangkan: 

Uρ = 
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Dimana Z1-α + Z1-β merupakan konstanta yang diperoleh dari distribusi 

normal. 

Pada iterasi kedua menggunakan rumus: 

n = 3
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)
2
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U
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Keterangan: 

Z1-α = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

Z1-β = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α  = kekeliruan tipe I 

β  = kekeliruan tipe II 

Sedangkan: 

Uρ = 
2

1
Ln

1

1
+ 

)1(2 n
 

Apabila ukuran sampel minimal pada iterasi pertama dan kedua 

harganya sama dengan bilangan satuannya maka iterasi berhenti. Apabila 

belum sama perlu dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus 

seperti pada iterasi kedua. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2003:36) yang 

menganalisis lima variabel bebas, bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati terhadap loyalitas nasabah dari koefisien korelasi 

terkecil diperoleh harga sebesar 0,30 yaitu variabel jaminan dalam penelitian 

ini korelasi terendah dari variabel bebas ditetapkan ρ= 0,30 taraf nyata α = 

5%, β = 5%. 

Langkah mencari ukuran sampel dapat dilakukan sebagai berikut ρ= 

0,30 diperoleh dari tabel distribusi normal: 

Z1-α= 1.645 dan Z1-β= 1.645 

Menghitung dengan Iterasi pertama: 

Uρ = 
2

1
Ln

1

1
 

Uρ = 
2

1
Ln

30,01

30,01
 

Uρ = 0.309519604  

Maka : 

n = 3

)(

)
2

2

11

U

ZZ  

n = 

)(

)(
2

2

309519604.0

645.1645.1
+ 3 

n1 = 115.9836173 

n1 = 116 
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Menghitung dengan Iterasi kedua: 

Hitung Up dengan Uρ = 
2

1
Ln

1

1
+ 

)1(2 n
 

Uρ = 
2

1
Ln

30,01

30,01
+ 

)1116(2

30,0
 

Uρ = 0.318023951 

 

Maka: 

n = 3

)(

)
2

2

11

U

ZZ  

n = 

)(

)(
2

2

3180823951.0

645.1645.1
+ 3 

n2 = 115,0528961 

n2 = 115 

Menghitung dengan Iterasi ketiga: 

Uρ = 
2

1
Ln

1

1
+ 

)1(2 n
  

Hitung Uρ dengan 

Uρ = 
2

1
Ln

30,01

30,01
+ 

)1115(2

30,0
 

Uρ = 0.310835393  

Maka: 
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n = 

)(

)(
2

2

310835393.0

645.1645.1
+ 3 

n3 = 115.0291063 

n3 = 115 

Karena n3 dan n2 harga sampai dengan bilangan satuannya sama, 

maka iterasi berhenti yaitu sebesar 115.  

3.2 Jenis Data 

3.2.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner (Umar, 2002:130).Data ini diperoleh langsung dari sumber atau objek 

penelitian dengan wawancara (interview) dan angket (questioner). 

a. Wawancara, yaitu metode dimana peneliti langsung bertatap muka dan 

berkomunikasi untuk memperoleh data yang diperlukan. 

b. Kuesioner, yaitu suatu metode dimana peneliti menyusun daftar 

pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden. 

sedangkan kuesioner ini akan menghasilkan data mengenai variabel 

experiential marketing, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Umar, 

2002:130).Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau 

diagram-diagram. Data ini bisa berasal dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, 
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artikel, majalah, koran, maupun data dokumen yang sekiranya dapat diperlukan 

untuk penyusunan penelitian ini. Data ini diperoleh dari volume penjualan bulan 

Januari sampai Desember 2012 pada  Bumiayu. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, meliputi:  

1. Metode angket atau kuesioner  

  Metode angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan 

pertanyaantertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan. Alat pengumpulan data dengan angket adalah kuesioner, 

yaitu alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang dipersiapkan 

oleh peneliti untuk disampaikan kepada responden yang jawabannya diisi 

oleh responden sendiri (Soemantri, 2006:32). Kuesioner yang digunakan 

adalah dengan skala LIKERT yaitu skala pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur sikap seseorang, dengan menempatkan kedudukan 

sikapnya pada kesatuan perasaan kontinum yang berkisar dari sangat 

positif hingga ke sangat negatif terhadap sesuatu (objek psikologis). 

2. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan-catatan harian dan 

lain-lain. (Suharsimi, 2010:201). Metodeini digunakan untuk melengkapi 
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data mengenai struktur organisasi dan data jumlah pengunjung Rumah 

Makan Pring Asri. 

3.3.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2010:161). Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua variabel bebas (X) yaitu experiential markerting (X1) dan 

kepuasan  pelanggan (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu loyalitas pelanggan. 

1. Experiential Marketing(X1) 

Experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang 

bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan 

menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif 

terhadap produk dan service (Kartajaya dalam Handal, 2010:6).Schmitt 

dalam Kustini (2007:48) penciptaan persepsi emosional pada diri  

atauexperiential marketing tersebut dapat diukur dengan menggunakan 

lima faktor utama, yaitu: 

a. Panca indera (sense) 

b. Perasaan (feel) 

c. Berfikir (think) 

d. Kebiasaan (act) 

e. Pertalian (relate) 

2. Kepuasan  Pelanggan(X2) 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang setelah 

membandingkan harapan dan kinerja. Adapun indikator yang digunakan 
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sebagai tolok ukur dalam penelitian ini. Hawkins dan Lonney dalam Tjiptono 

(2001:101): 

a. Kesesuaian harapan 

b. Kemudahan dalam memperoleh 

c. Kesediaan untuk merekomendasi 

3. Loyalitas Pelanggan (Y) 

Loyalitas merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian 

secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan terhadap suatu 

produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu 

yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang tersebut 

Lupiyoadi (2001:161). Kotler dan Keller (2006:57) indikator loyalitas 

pelanggan adalah: 

4. Repeat Purchase (Kesetiaan dalam pembelian produk). 

5. Retention (Ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai 

perusahaan). 

6. Referalls (Mereferensikan secara total eksistensi perusahaan). 

3.3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.3.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen.Suatu instrumen yang yang valid atau sah 

mempunyai validitas yang tinggi.Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah (Suharsimi, 2010:211). Rumus yang digunakan 

adalah Product Moment sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 

N = jumlah sampel 

X = nilai skor butir 

∑X² = jumlah kuadrat nilai X 

∑Y² = jumlah kuadrat nilai Y 

(Suharsimi, 2010:213). 

Uji coba penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden.Perhitungan uji 

validitas dilakukan dengan program SPSS versi 17. Uji signifikansi dilakukan 

dengan membandingkan nilai rhitung (untuk rhitung tiap butir dapat dilihat pada 

tampilan output Cronbach Alpha pada kolom (Corrected Item - Total Correlation) 

dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 30 dan besarnya df dapat 

dihitung 30 – 2 = 28, dengan df  = 28 dan alpha 0,05 didapat rtabel = 0,361. Jika 

rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2007:45). 

Berdasarkan hasil uji kuesioner terhadap 30 responden diperoleh 

hasil uji validitas sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Experiential Marketing 

 

No. rxy rtabel Keterangan 

1 0.411 0.361 Valid 

2 0.482 0.361 Valid 
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3 0.436 0.361 Valid 

4 0.479 0.361 Valid 

5 0.540 0.361 Valid 

6 0.568 0.361 Valid 

7 0.396 0.361 Valid 

8 0.407 0.361 Valid 

9 0.058 0.361 Tidak 

10 0.429 0.361 Valid 

11 0.545 0.361 Valid 

12 0.761 0.361 Valid 

13 
-

0.042 
0.361 Tidak 

14 0.632 0.361 Valid 

15 0.610 0.361 Valid 

16 0.581 0.361 Valid 

17 0.407 0.361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

 

Data hasil uji validitas variabel experiential marketing, dapat 

diketahui dari 17 instrumen  15 instrumen dinyatakan  valid dengan nilai rxy 

lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,361.  sedangkan2 instrumen yang 

tidak valid yaitu nomor 9 dan 13 karena memiliki rhitung < rtabel yaitu 

0,058<0,361 dan -0,0,42<0,361pada taraf signifikansi 5%. Peneliti 

membuang item instrumen tersebut, dikarenakan masih ada pertanyaan lain 

yang mewakili pada masing-masing indikator disetiap variabel. 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan 

 

No. rxy rtabel Keterangan 

1 0.614 0.361 Valid 

2 0.604 0.361 Valid 

3 0.618 0.361 Valid 

4 0.736 0.361 Valid 

5 0.678 0.361 Valid 

6 0.701 0.361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah,  2013 
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Data hasil uji validitas variabel kepuasan pelanggan diatas 

menunjukkan bahwa semua instrumen dinyatakan valid dengan nilai rxy lebih 

besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,361. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan 

 

No. rxy rtabel Keterangan 

1 0.662 0.361 Valid 

2 0.599 0.361 Valid 

3 0.791 0.361 Valid 

4 0.616 0.361 Valid 

5 0.468 0.361 Valid 

6 0.772 0.361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah,  2013 

 

Data hasil uji validitas variabel loyalitas pelanggan diatas 

menunjukkan bahwa semua instrumen dinyatakan valid dengan nilai rxy lebih 

besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,361. 

3.3.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi, 2010:221). Rumus yang digunakan adalah 

Cronbach Alpha sebagai berikut: 

t

b

k

k
R

2

2

11

1

1
 

Keterangan : 

R11 = Reliabilitasinstrumen. 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑σ²b = Jumlah varian butir 
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   σ²t = Varians total 

(Suharsimi, 2010:239). 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16 

dengan memilih menu analyze, kemudian  pilih submenu scale, lalu pilih 

reliabilityanalysis. Hasil analisis tersebut akan diperoleh melalui 

Cronbach’sAlpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach’sAlpha> 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 2007:44). 

 

Hasil perhitungan reliabilitas dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 
No. Variabel Cronbanch 

Alpha 

Cronbanch 

Alpha yang 

disyaratkan 

Keterangan 

1 Experiential Marketing 0,75 >0,60 Reliabel 

2 Kepuasan  Pelanggan 0,73 >0,60 Reliabel 

3 Loyalitas Pelanggan 0,72 >0,60 Reliabel 

 Sumber: Data primer yang diolah,  2013 

Berdasarkan hasil uji reabilitas variabel pada tabel diatas dapat dilihat 

bahwa dari 3 variabel yang ada memiliki nilai koefisien reliabilitas yang lebih 

tinggi dari 0,60 (Cronbanch Alpha yang disyaratkan). sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1  Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Menjelaskan dan menggambarkan mengenai hasil perhitungan dari analisis 

kuantitatif, serta menggambarkan secara jelas kondisi di dalam objek. 



48 

 

 

 

Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan 

rumus sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

% : Presentase nilai yang diperoleh 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Skor ideal atau jumlah total nilai responden (Rachman dan Muhsin,  

2004:36). 

Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah 

atau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini experiential 

marketing, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan ditafsirkan secara 

kualitatif ke dalam 5 kriteria. Langkah-langkah untuk menentukan besarnya 

rentang skor kriteria tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Menetapkan persentase maksimal yaitu  

2) Menetapkan persentase minimal yaitu  

3) Menetapkan rentangan persentase. 

Rentangan persentase diperoleh dengan cara mengurangi persentase 

tertinggi dikurangi (100%) dengan persentase terendah (20%) yaitu  

100% - 20% = 80%  

4) Menetapkan interval persentase. 

Interval persentase diperoleh dengan cara membagi rentangan 

persentase dengan jenjang kriteria yaitu  80% : 5 = 16% 
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5) Menetapkan jenjang kriteria. 

Dalam jenjang kriteria ini dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu 

sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. 

Tabel 3.5 

Jenjang Kriteria 

No. Interval Persentase Kriteria 

1. > 84% -100% Sangat Baik 

2. > 68% - 84% Baik  

3. > 52% - 68% Cukup  

4. > 36% - 52% Kurang Baik 

5. > 20% - 36% Tidak Baik 

 

6) Persen perolehan skor yang didapat selanjutnya dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria diatas yang dikelompokkan dalam 5 kriteria 

yaitusangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. 

Untuk mengkaji skor variabel-variabel yang ada dalam penelitian 

ini, yang terdiri dari experiential marketing, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan, digunakan rumus sebagai berikut: 

Jumlah skor tertinggi=skor tertinggi x jumlah pertanyaan x jumlah 

responden 

Jumlah skor terendah=skor terendah x jumlah pertanyaan x jumlah 

responden 

Interval = Jumlah skor tertinggi – Jumlah skor terendah 

Jenjang criteria 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

linear berganda yang digunakan sesuai dengan asumsi klasik. 

3.4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas Ghozali (2007:57). 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai Tolerance dan nilai 

Variance Inflaction Factor(VIF).Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

Tolerance lebih dari 10%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang 

dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas dan baik untuk digunakan. Dalam 

penelitian ini, pengujian multikolinearitas menggunakan bantuan program SPSS. 

 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas Ghozali (2007:69). 

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati 

grafik Scatter Plot.Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki grafik 
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Scatter Plot dengan pola titik-titik yang menyebar. Dalam penelitian ini, 

pengujian heteroskedastisitas menggunakan program SPSS. 

 

3.4.2.3 Uji  Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki  distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas didapat dari grafik normal probability 

plot.Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas (Ghozali, 

2007:112): 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagoanal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.4.3 Analisis Linear Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel yaitu experiential marketing (X1), kepuasan pelanggan (X2) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). Suharsimi (2010:344) persamaan regresi berganda 

dengan dua independen variabel dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan : 

a =  bilangan konstan  

b1  b2 = koefisien regresi  

X1 =  experiential marketing 

X2 =  kepuasan 

Y =  loyalitas 

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

3.4.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen Ghozali (2007:44). Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis 

(Uji t) menggunakan bantuan program SPSS, yaitu dengan membandingkan 

signifikansi hitung masing-masing variabel bebas terhadap variabel α = 5%. 

Apabila perhitungan signifikan hitung <α (5%) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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3.4.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat/ dependen Ghozali (2007:44). Dalam penelitian ini, pengujian 

hipotesis (Uji F) menggunakan bantuan program SPSS. 

Cara yang digunakan untuk Uji F yakni dengan melihat probabilitas 

signifikansi dari nilai F pada tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Kriteria Pengujian SPSS : 

Apabila probabilitas > taraf signifikasi (5%), maka Ho diterima dan Ha  

    ditolak. 

Apabila probabilitas < taraf signifikasi (5%), maka Ho ditolak dan Ha  

   diterima. 

 

3.4.5 Koefisien Determinasi 

3.4.5.1 Koefisien Determinasi Parsial 

 Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.Besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas secara parsial dapat dihitung 

dengan rumus r² x 100% (Ghozali, 2007:83). Besarnya koefisien korelasi (r) 

variabel bebas secara parsial dapat diketahui dari nilai partial correlation dari 

output SPSS. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi (r) masing-masing variabel 

bebas maka semakin tinggi pula kontribusi pengaruh masing-masing variabel  

bebas terhadap variabel terikat. 
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3.4.5.2  Koefisien Determinasi Simultan 

Dalam uji regresi linier berganda juga dianalisis besarnya koefisien regresi 

(R²). R² pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam 

menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2007:83). 

Nilai R² adalah antara nol dan satu. R
2
mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan 

semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam 

menerangkan variabel terikat. sebaliknya jika R² mendekati 0 (nol) maka semakin 

lemah variabel bebas menerangkan variasi variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Responden yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 115 

pelanggan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. Bagian hasil penelitian ini 

menyajikan tentang karakteristik responden penelitian, deskripsi penelitian, uji 

prasyarat analisis dan pengujian hipotesis penelitian. 

4.1.1 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 115 responden di 

Rumah Makan Pring Asri, maka diperoleh data tentang karakteristik responden 

menurutjenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. Laki-laki 56 48,70% 

2. Perempuan 59 51,30% 

 Jumlah 115 100,00% 

Sumber:Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan data pada table 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 59 orang (51,30%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

56 orang (48,70%). 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Usia 

No. Tahun Frekuensi Persentase (%) 

1. 17 – 26 38 33,04% 

2. 27 – 36 37 32,17% 

3. 37 – 46 26 22,61% 

4. 47 – 56 10 8,70% 

5. 57 – 66 4 3,48% 

Jumlah 115 100,00% 

Sumber:Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwasebagian besar responden dalam penelitian 

ini memiliki tingkatan usia antara 27 sampai 36 yaitu sebanyak 38 orang 

(33,04%), sedangkan yang paling sedikit memiliki tingkat usia 57 sampai 66 

sebanyak 4 orang(3,48%). 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir  

 

Sumber:Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwasebagian besar responden dalam penelitian 

ini memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 58 orang (50,43%), 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. S2 2 1,74% 

2. S1 24 20,87% 

3. D3 19 16,52% 

4. SMA 58 50,43% 

5. SMP 12 10,43% 

 Jumlah 115 100,00% 
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sedangkan yang paling sedikit memiliki pendidikan terakhir S2 yaitu sebanyak 2 

orang(1,74%). 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1. Pegawai negeri 31 26,96% 

2. Pegawai swasta 29 25,22% 

3. Wiraswasta 11 9,57% 

4. Pedagang 9 7,83% 

5. Pelajar/Mahasiswa 32 27,83% 

6. Ibu Rumah Tangga 3 2,61% 

 Jumlah 115 100,00% 

Sumber:Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwasebagian besar responden dalam penelitian 

ini memiliki jenis pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa yaitu sebanyak 32 

orang (27,83%), sedangkan yang paling sedikit memiliki jenis pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga yaitu sebanyak 3 orang(2,61%). 

4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Experiential Marketing 

Variabel Experiential marketing dalam penelitian ini meliputi 5 indikator 

yaitu panca indera, perasaan, berfikir, kebiasaan dan pertalian pada pelanggan 

Rumah Makan Pring Asri Bumiayu dapat dilihat dari tabel berikut:  
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Tabel 4.5 Variabel Experiential Marketing 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

7.245-8.625 > 84% -100% Sangat baik 0 0,00% 

5.866-7.245 > 68% - 84% Baik 74 64,35% 

4.486-5.865 > 52% - 68% Cukup 41 35,65% 

3.106-4.485 > 36% - 52% Kurang baik 0 0,00% 

1.725-3.105 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 115 

 Sumber:Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.5 menunjukkan secara umum Experiential marketing yang 

diberikan Rumah Makan Pring Asri bahwa ada 74 responden (64,35%) 

menyatakan sangat baik dan 41 responden (35,65%) menyatakan cukup. 

Berdasarkan hasil penelitian deskripsi persentase untuk variabel Experiential 

marketing diperoleh persentase sebesar 69,72% dan skor total 6.013 yang terletak 

pada interval 5.866-7.245 yang masuk dalam kriteria baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan ke dalam rata-rata Experiential 

marketing per-indikator: 

1. Panca  Indera 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk indikator 

panca indera diperoleh persentase rata-rata sebesar 77,57% dengan jumlah skor 

sebesar 2.230, berdasarkan analisis deskriptif persentase termasuk dalam kriteria 

baik. Ditinjau dari jawaban responden pada indikator panca indera diperoleh hasil 

seperti disajikan dalam tabel 4.6 berikut: 
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Tabel 4.6 Indikator Panca Indera 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

2.416-2.875 > 84% -100% Sangat baik 15 13,04% 

1.956-2.415 > 68% - 84% Baik 79 68,70% 

1.496-1.955 > 52% - 68% Cukup 21 18,26% 

1.036-1.495 > 36% - 52% Kurang baik 0 0,00% 

575-1.035 > 20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.6 terlihat bahwa ada 15 responden (13,04%) 

menyatakan sangat baik bahwa Rumah Makan Pring Asri memberikan 

pengalaman melalui panca indera lewat berbagai sentuhan diantaranya keunikan 

interior, kesejukan ruangan, alunan musik, rasa produk dan aroma produk, 79 

responden (68,70%) menyatakan baik dan 21 responden (18,26%) menyatakan 

cukup. 

 

2. Perasaan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk indikator 

perasaan diperoleh persentase rata-rata sebesar 60,41% dengan jumlah skor 

sebesar 1.042, berdasarkan analisis deskriptif persentase termasuk dalam kriteria 

cukup. Ditinjau dari jawaban responden pada indikator perasaan diperoleh hasil 

seperti disajikan dalam tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 Indikator Perasaan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

1.450-1.725 > 84% -100% Sangat baik 1 0,87% 

1.174-1.449 > 68% - 84% Baik 13 11,30% 

898-1.173 > 52% - 68% Cukup 86 74,78% 

622-897 > 36% - 52% Kurang baik 15 13,04% 

345-621 >20% - 36% Tidak baik 0 0% 

 Jumlah  115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.7 terlihat bahwa ada 1 responden (0,87%) 

menyatakan sangat baik bahwa karyawan ramah, menu yang disajikan cepat dan 

tepat, 13 responden (11,30%) menyatakan baik, 86 responden (74,78%) 

menyatakan cukup dan 15 responden (13,04%) menyatakan kurang baik. 

Indikator perasaan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan yang 

ditunjukkan kepada pelanggan dalam kriteria cukup, indikator tersebut merupakan 

persentase rendah dibandingkan dengan indikator lain.  

Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan beberpa kali oleh peneliti 

maupun wawancara dengan pelanggan diketahui bahwa pelayanan kepada 

pelanggan yang diberikan Rumah Makan Pring Asri perlu diperhatikan untuk 

ditingkatkan yaitu dalam keramahan dan kecepatan karyawan maupun ketepatan 

waktu dalam penyajian menu, penyajian menu di Rumah Makan Pring Asri 

menurut pelanggan dirasa lama, selain itu pada hari-hari tertentu terjadi 

penumpukan pengunjung Rumah Makan Pring Asri, sementara pihak Rumah 
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Makan Pring Asri tidak bisa mengantisipasi hal tersebut menyebabkan pelanggan 

harus menunggu lama sebelum dilayani, hal inilah yang menyebabkan mood yang 

dirasakan pelanggan kurang baik dan berdampak pada perasaan tidak kuat dari 

pelanggan. Oleh karena itu pentingnya perasaan perlu diperhatikan untuk 

ditingkatkan dengan menambah jumlah karyawan untuk dapur dan pramusaji, 

dengan penyajian yang lebih cepat akan membuat perasaan pelanggan meningkat 

dan mempercepat turnover dengan pelanggan yang akan datang. Maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator perasaan pada Rumah Makan Pring Asri dalam 

kriteria cukup. 

3. Berfikir 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk indikator 

berfikir diperoleh persentase rata-rata sebesar 71,39% dengan jumlah skor sebesar 

821, berdasarkan analisis deskriptif persentase termasuk dalam kriteria baik. 

Ditinjau dari jawaban responden pada indikator berfikir diperoleh hasil seperti 

disajikan dalam tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Indikator Berfikir 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 > 84% -100% Sangat baik 7 6,09% 

783-966 > 68% - 84% Baik 75 65,22% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 31 26,96% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 2 1,74% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 
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Berdasarkan pada tabel 4.8 terlihat bahwa ada 7 responden (6,09%) 

menyatakan sangat baik bahwa Rumah Makan Pring Asri memberikan program 

yang melibatkan pelanggan dan inovasi melalui variasi menu, 75 responden 

(65,22%) menyatakan baik, 31 responden (26,96%) menyatakan cukup dan 2 

responden (1,74%) menyatakan kurang baik. 

4. Kebiasaan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator kebiasaan diperoleh persentase rata-rata sebesar 79,57% dengan jumlah 

skor sebesar 915, berdasarkan analisis deskriptif persentase termasuk dalam 

kriteria baik. Ditinjau dari jawaban responden pada indikator kebiasaan diperoleh 

hasil seperti disajikan dalam tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Indikator Kebiasaan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 > 84% -100% Sangat baik 30 26,09% 

783-966 > 68% - 84% Baik 80 69,57% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 5 4,35% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 0 0,00% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.9 terlihat bahwa ada 30 responden (26,09%) 

menyatakan sangat baik bahwa Rumah Makan Pring Asri menciptakan 

pengalaman pelanggan dalam hubungannya dengan physical body, lifestyle dan 
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interaksi dengan orang lain, 80 responden (69,57%) menyatakan baik dan 5 

responden (4,35%) menyatakan cukup. 

5. Pertalian 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator pertalian diperoleh persentase rata-rata sebesar 58,26% dengan jumlah 

skor sebesar 1.005, berdasarkan analisis deskriptif persentase termasuk dalam 

kriteria cukup. Ditinjau dari jawaban responden pada indikator pertalian diperoleh 

hasil seperti disajikan dalam tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Indikator Pertalian 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

1.450-1.725 > 84% -100% Sangat baik 3 2,61% 

1.174-1.449 > 68% - 84% Baik 7 6,09% 

898-1.173 > 52% - 68% Cukup 80 69,57% 

622-897 > 36% - 52% Kurang baik 25 21,74% 

345-621 > 20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.10 terlihat bahwa ada 3 responden (2,61%) 

menyatakan sangat baik bahwa Rumah Makan Pring Asri menciptakan pertalian 

antara pelanggannya dengan kontak langsung baik telepon maupun kontak fisik, 

diterima menjadi salah satu bagian dalam kelompok, memberikan perhatian-

perhatian khusus kepada pelanggan dan memberikan potongan harga kepada 
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pelanggan, 7 responden (6,09%) menyatakan baik, 80 responden (69,57%) 

menyatakan cukup dan 25 responden (21,74%) menyatakan kurang baik. 

Indikator pertalian dalam penelitian ini responden menyatakan bahwa 

komunikasi melalui pertalian yang ditunjukkan kepada pelanggan dalam kriteria 

cukup, indikator tersebut merupakan persentase paling rendah bila dibandingkan 

dengan keempat indikator lain. 

Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan beberapa kali oleh 

peneliti maupun wawancara dengan pelanggan diketahui bahwa Rumah Makan 

Pring Asri belum sepenuhnya memperhatikan pentingnya pertalian. Perhatian 

karyawan dalam menghadapi keluhan pelanggan belum sepenuhnya memenuhi 

harapan, potongan pembelian masih rendah hanya bisa diberikan kepada 

pelanggan dekat dan mempunyai hubungan langsung dengan pemilik dan 

membeli dalam jumlah besar, selain itu belum maksimalnya komunikasi dan 

hubungan yang dekat dengan pelanggan, adanya kontak langsung telepon maupun 

fisik belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelanggan. Pelanggan merasa 

kurang terhadap kelancaran interaksi dengan karyawan yang sibuk pada jam 

tertentu, komunikasi dengan pelanggan sangatlah penting, pelanggan yang merasa 

diacuhkan akan merasa tidak nyaman. Karyawan disarankan untuk berkomunikasi 

lebih sering kepada pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan obrolan ringan 

mengenai menu yang akan dipesan oleh pelanggan. Pemasaran melalui pertalian 

dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap loyalitas pelanggan tetapi 

ketika pertalian tidak berhasil mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar 

dirinya maka konsumen tersebut tidak akan mungkin loyal dan memberikan 



65 

 

 

 

dampak yang negatif. Oleh karena itu pertalian sangatlah penting diperhatikan 

untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang sehingga 

pelanggan bisa merasa bangga dan diterima menjadi bagian dari Rumah Makan 

Pring Asri.Maka dapat disimpulkan indikator pertalian pada Rumah Makan Pring 

Asri dalam kategori cukup. 

4.1.2.2 Kepuasan Pelanggan 

Variabel kepuasan pelanggan dalam penelitian ini meliputi 3 indikator 

yaitu kesesuaian harapan, kemudahan dalam memperoleh dan kesediaan untuk 

merekomendasi terhadap pelanggan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.11 Variabel Kepuasan Pelanggan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

2.899-3.450 > 84% -100% Sangat baik 4 3,48% 

2.347-2.898 > 68% - 84% Baik 79 68,70% 

1.795-2.346 > 52% - 68% Cukup 29 25,22% 

1.243-1.794 > 36% - 52% Kurang baik 3 2,61% 

690-1.242 > 20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.11 menunjukkan secara umum kepuasan pelanggan di Rumah 

Makan Pring Asri bahwa ada 4 responden (3,48%) menyatakan sangat baik, 79 

responden (68,70%) menyatakan baik, 29 responden (25,22%) menyatakan cukup 

dan 3 responden (2,61%) menyatakan kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian 
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deskripsi persentase untuk variabel kepuasan pelanggan diperoleh persentase 

sebesar 71,91% dan skor total 2.481 yang terletak pada interval 2.347-2.898 yang 

masuk dalam kriteria baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan ke dalam rata-rata kepuasan 

pelanggan tiap-tiap indikator: 

1. Kesesuaian Harapan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator kesesuaian harapan diperoleh persentase rata-rata sebesar 72,52% 

dengan jumlah skor sebesar 834, berdasarkan analisis deskriptif persentase 

termasuk dalam kategori baik. Ditinjau dari jawaban responden pada indikator 

kesesuaian harapan diperoleh hasil seperti disajikan dalam tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 Indikator Kesesuaian Harapan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 > 84% -100% Sangat baik 12 10,43% 

783-966 > 68% - 84% Baik 77 66,96% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 16 13,91% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 10 8,70% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.12 terlihat bahwa ada 12 responden (10,43%) 

menyatakan sangat baik bahwa produk dan harga yang diberikan sesuai dengan 
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harapan, 77 responden (66,96%) menyatakan baik, 16 responden (13,91%) 

menyatakan cukup dan 10 responden (8,70%) menyatakan kurang baik. 

 

2. Kemudahan dalam Memperoleh 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator kemudahan dalam memperoleh diperoleh persentase rata-rata sebesar 

70,26% dengan jumlah skor sebesar 808, berdasarkan analisis deskriptif 

persentase termasuk dalam kriteria baik. Ditinjau dari jawaban responden pada 

indikator kemudahan dalam memperoleh diperoleh hasil seperti disajikan dalam 

tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Indikator Kemudahan dalam Memperoleh 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 >84% -100% Sangat baik 7 6,09% 

783-966 > 68% - 84% Baik 76 66,09% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 26 22,61% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 5 4,23% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 1 0,87% 

Jumlah   115 100,00% 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.13 terlihat bahwa ada 7 responden (6,09%) 

menyatakan sangat baik bahwa lokasi mudah dijangkau dan ketersediaan produk 

memenuhi keinginan pelanggan, 76 responden (66,09%) menyatakan baik, 26 
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responden (22,61%) menyatakan cukup, 5 responden (4,23%) menyatakan kurang 

baik dan 1 responden (0,87%) menyatakan tidak baik. 

3. Kesediaan untuk Merekomendasi 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator kesediaan untuk merekomendasi diperoleh persentase rata-rata sebesar 

72,96% dengan jumlah skor sebesar 839, berdasarkan analisis deskriptif 

persentase termasuk dalam kriteria baik. Ditinjau dari jawaban responden pada 

indikator kesediaan untuk merekomendasi diperoleh hasil seperti disajikan dalam 

tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Indikator Kesediaan untuk Merekomendasi 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 >84% -100% Sangat baik 13 11,30% 

783-966 > 68% - 84% Baik 72 62,61% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 21 18,26% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 8 6,96% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 1 0,87% 

Jumlah   115 100,00% 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.14 terlihat bahwa ada 13 responden (11,30%) 

menyatakan sangat baik bahwa kesediaan pelanggan untuk menginformasikan dan 

merekomendasikan kepada orang lain, 72 responden (62,61%) menyatakan baik, 

21 responden (18,26%) menyatakan cukup, 8 responden (6,96%) menyatakan 

kurang baik dan 1 responden (0,87%) menyatakan tidak baik. 
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4.1.2.3 Loyalitas Pelanggan 

Variabel loyalitas pelanggan dalam penelitian ini meliputi 3 indikator yaitu 

kesetiaan dalam pembelian produk, ketahanan terhadap pengaruh negatif 

mengenai perusahaan dan mereferensikan secara total eksistensi perusahaan 

terhadap pelanggan Rumah Makan Pring Asri Bumiayu dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 Variabel Loyalitas Pelanggan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

2.899-3.450 >84% -100% Sangat baik 0 0,00% 

2.347-2.898 > 68% - 84% Baik 58 50,43% 

1.795-2.346 > 52% - 68% Cukup 52 45,22% 

1.243-1.794 > 36% - 52% Kurang baik 5 4,35% 

690-1.242 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.15 menunjukkan secara umum loyalitas pelanggan di Rumah 

Makan Pring Asri bahwa ada 58 responden (50,43%) menyatakan baik, 52 

responden (45,22%) menyatakan cukup dan 5 responden (4,35%) menyatakan 

kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian deskripsi persentase untuk variabel 

kepuasan pelanggan diperoleh persentase sebesar 67,62 % dan skor total 2.333 

yang terletak pada interval 1.795-2.346 yang masuk dalam kriteria cukup. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan ke dalam rata-rata loyalitas 

pelanggan tiap-tiap indikator: 
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1. Kesetiaan dalam Pembelian Produk 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator kesetiaan dalam pembelian produkdiperoleh persentase rata-rata sebesar 

69,65% dengan jumlah skor sebesar 801, berdasarkan analisis deskriptif 

persentase termasuk dalam kriteria baik. Ditinjau dari jawaban responden pada 

indikator kesetiaan dalam pembelian produk diperoleh hasil seperti disajikan 

dalam tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 Indikator Kesetiaan dalam Pembelian Produk 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 >84% -100% Sangat baik 11 9,57% 

783-966 > 68% - 84% Baik 67 58,26% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 26 22,61% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 11 9,57% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.16 terlihat bahwa ada 11 responden (9,57%) 

menyatakan sangat baik bahwa pelanggan berniat untuk berkunjung kembali 

danmemastikan Rumah Makan Pring Asri untuk menjadi pilihan pertama, 67 

responden (58,26%) menyatakan baik, 26 responden (22,61%) menyatakan cukup 

dan 11 responden (9,57%) menyatakan kurang baik. 
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2. Ketahanan terhadap Pengaruh Negatif Mengenai Perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator  ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaandiperoleh 

persentase rata-rata sebesar 64,87% dengan jumlah skor sebesar 746, berdasarkan 

analisis deskriptif persentase termasuk dalam kriteria cukup. Ditinjau dari 

jawaban responden pada indikator ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai 

perusahaandiperoleh hasil seperti disajikan dalam tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 Indikator Ketahanan terhadap Pengaruh Negatif Mengenai 

Perusahaan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1.150 >84% -100% Sangat baik 1 0,87% 

783-966 > 68% - 84% Baik 53 46,09% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 50 43,48% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 11 9,57% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.17 terlihat bahwa ada 1 responden (0,87%) 

menyatakan sangat baik bahwa pelanggan kebal terhadap iklan-iklan dan 

penawaran yang lebih menarik dari rumah makan lain, 53 responden (46,09%) 

menyatakan baik, 50 responden (43,48%) menyatakan cukup dan 11 responden 

(9,57%) menyatakan kurang baik. 
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Indikator ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan 

merupakan persentase paling rendah bila dibandingkan dengan kedua indikator 

lain, berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan beberapa kali oleh peneliti 

maupun wawancara dengan pelanggan diketahui bahwa belum sepenuhnya 

pelanggan menyatakan kebal terhadap tarikan iklan-iklan dan penawaran yang 

lebih menarik dari rumah makan lain. Hal tersebut sangatlah penting diperhatikan 

dalam memahami tingkat retensi pelanggan untuk ditingkatkan untuk 

menciptakan hubungan yang akan membuat pelanggan tidak tertarik pada pesaing. 

Maka dapat disimpulkan indikator ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai 

perusahaanpada Rumah Makan Pring Asri dalam kriteria cukup. 

3. Mereferensikan Secara Total Eksistensi Perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase untuk 

indikator mereferensikan secara total eksistensi perusahaan diperoleh persentase 

rata-rata sebesar 68,35% dengan jumlah skor sebesar 786, berdasarkan analisis 

deskriptif persentase termasuk dalam kriteria baik. Ditinjau dari jawaban 

responden pada indikator mereferensikan secara total eksistensi 

perusahaandiperoleh hasil seperti disajikan dalam tabel 4.18 berikut: 
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Tabel 4.18 Indikator Mereferensikan Secara Total Eksistensi Perusahaan 

Interval Skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

967-1150 >84% -100% Sangat baik 9 7,83% 

783-966 > 68% - 84% Baik 62 53,91% 

599-782 > 52% - 68% Cukup 29 25,22% 

415-598 > 36% - 52% Kurang baik 15 13,04% 

230-414 >20% - 36% Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah   115 100,00% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.18 terlihat bahwa ada 9 responden (7,83%) 

menyatakan sangat baik bahwa pelanggan akan selalu berkata sesuatu yang positif 

tentang Rumah Makan Pring Asri dan Apabila mempunyai kritik dan saran, maka 

akan memberitahukannya kepada pihak Rumah Makan Pring Asri, 62 responden 

(53,91%) menyatakan baik, 29 responden (25,22%) menyatakan cukup dan 15 

responden (13,04%) menyatakan kurang baik. 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Uji 

multikolinieritas menggunakan nilai Tolerance dan lawannya dan Variance 

Inflation Factor (VIF).Jika nilai Tolerance< 1 dan Nilai VIF< 10 maka dapat 
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dikatakan tidak mulitikolinieritas. Adapun tabel untuk melihat hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.367 2.224  .615 .540   

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 .820 1.219 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 .820 1.219 

a. Dependent Variable: Y       

 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan table 4.19 hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan 

bahwa tidak ada variabel yang memiliki Tolerancekurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10. Artinya antara variabel satu dengan variabel yang lain 

tidak saling berhimpitan sehingga data tersebut dapat dianalisis labih lanjut. 

 

4.1.3.2  Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokesdastitas. Model regresi yang baik adalah 

homokesdastisitas atau yang tidak terjadi heteroskesdastisitas. 
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Uji heteroskesdasitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskesdastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Hasil uji heteroskesdastisitas dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik Uji Heteroskesdastisitas 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Gambar 4.1 grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Kesimpulannya tidak terjadi heteroskesdastisitas pada model regresi, sehingga 



76 

 

 

 

model layak untuk memprediksi loyalitas pelanggan berdasarkan masukan 

variabel experiential marketing dan kepuasan pelanggan. 

4.1.3.3  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan dengan melihat pola pada kurva penyebaran P-Plot yang dibandingkan 

dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal, distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal. Jika data residual normal, maka garis yang 

akan menggambarkan data sesugguhnya akan mengikitu garis diagonalnya. 

Adapun uji normalitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini: 

 

Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 
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Gambar 4.2 menunjukkan normal probability plot cenderung membentuk 

garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya memiliki distribusi normal. Selain menggunakan Normal P-P 

Plot, untuk melihat bahwa data tersebut normal juga bias menggunakan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test, yaitu dengan melihat nilai Asymp.Sig (2-

tailed) yang dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Unstandardized Residual 

N 115 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.74232194 

Most Extreme Differences Absolute .099 

Positive .091 

Negative -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.060 

Asymp. Sig. (2-tailed) .211 

a. Test distribution is Normal.  

   

      Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,211 

atau lebih dari 5% (0,05), kesimpulannya model regresi dalam penelitian ini 

memiliki distribusi normal. 

 

4.1.4 Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (experiential marketing dan kepuasan pelanggan) 

terhadap variabel terikat (loyalitas pelanggan) di Rumah Makan Pring Asri. 
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Analisis ini diperoleh dari hasil SPSS 16.00 for Windows dengan menggunakan 

metode enter. Metode enter digunakan untuk analisis agar dapat mengetahui 

apakah variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 

4.21 berikut ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.367 2.224  .615 .540 

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 1,367 + 0,194 X1 + 0,390 X2 

Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar 1,367 berarti jika experiential marketing dan 

kepuasan pelanggan bernilai nol maka nilai loyalitas pelanggan adalah 

sebesar 1,367 poin. 

b. Nilai koefisien regresi untuk komunikasi experiential marketing (X1) 

adalah sebesar 0,194 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada 

experiential marketing (X1), dengan kepuasan pelanggan (X2) konstan 



79 

 

 

 

maka loyalitas pelanggan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,194 

poin. 

c. Nilai koefisien regresi kepuasan pelanggan (X2) adalah sebesar 0,390 

artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada kepuasan pelanggan 

(X2), dengan asumsi experiential marketing (X1) maka loyalitas 

pelanggan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,390 poin. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1  Uji Parsial (Uji t) 

Uji t untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel penjelas dapat 

menerangkan variasi variabel terikat secara individu. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas signifikan dengan tingkatan kepercayaan 

tertentu yang dipilih (alpha:α). Dalam penelitian ini α yang digunakan adalah 5%. 

Hasil uji t penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut ini: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.367 2.224  .615 .540 

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.22 hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan 

SPSS pada variabel X1 (experiential marketing) diperoleh koefisien regresi sebesar 
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0,194 dan uji t diperoleh thitung = 4,295 dengan signifikansi 0,000. karena 

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 sehingga Ho ditolak, menunjukkan 

bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. Jadi H1 yang menyatakan ada 

pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan, diterima. 

Pada variabel X2 (kepuasan pelanggan) diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,390 dan uji t diperoleh thitung = 5,896 dengan signifikansi 0,000. karena 

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 sehingga Ho ditolak, menunjukkan 

bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. Jadi H2 yang menyatakan ada 

pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, diterima. 

4.1.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan uji F 

dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut ini: 

Tabel 4.23 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 281.462 2 140.731 45.546 .000
a
 

Residual 346.068 112 3.090   

Total 627.530 114    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.23 hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan 

SPSS di atas didapat nilai fhitung sebesar 45,546 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,000.karenaloyalitas pelanggan signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, 
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menunjukkan bahwa nilai f yang diperoleh tersebut signifikan. Jadi H3 yang 

menyatakan ada pengaruh experiential marketing dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan, diterima. 

4.1.6 Koefisien Determinasi (R
2
) 

4.1.6.1  Koefisien Determinasi Parsial 

Besarnya koefisien determinasi parsial variabel bebas yang digunakan 

untuk mengetahui kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat diketahui dari nilai partial correlation pada 

Tabel 4.24 berikut ini: 

Tabel 4.24 

Hasil Analis Korelasi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 1.367 2.224  .615 .540    

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 .527 .376 .301 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 .598 .487 .414 

a. Dependent Variable: Y        

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Hasil pengolahan SPSS pada Tabel 4.24 dapat diketahui besarnya koefisien 

korelasi (r) masing-masing variabel independen, dan mengetahui kontribusi 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu experiential marketing 

dan kepuasan pelanggan, yang dihitung dengan rumus r
2
 x 100%. Berdasarkan 

hasil analisa korelasi secara parsial diperoleh koefisien korelasi experiential 

marketing sebesar 0,376, sehingga kontribusi pengaruh experiential marketing 
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terhadap loyalitas pelanggan adalah (0,376)
2
 x 100% = 14,2%. Berdasarkan hasil 

analisa korelasi secara parsial diperoleh koefisien korelasi kepuasan pelanggan 

sebesar 0,487, sehingga kontribusi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan adalah (0,487)
2
 x 100% = 23,7%. 

4.1.6.2  Koefisien Determinasi Simultan 

Pengujian dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R
2
) atau 

Goodness of Fit Test, yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas yaitu 

experiential marketing(X1) dan kepuasan pelanggan (X2) terhadap variabel terikat 

yaitu loyalitas pelanggan (Y) pada Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. Dalam 

penelitian ini untuk mencari koefisian determinasi digunakan nilai Adjusted R
2
. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut 

ini: 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .670
a
 .449 .439 1.75781 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2013 

Tabel 4.25 menunjukan angka Adjusted R
2
 sebesar 0,439 atau 43,9%. Hal ini 

berarti variabel bebas yaitu experiential marketingdan kepuasan pelanggan secara 

bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan 

sebesar 43,9%, sedangkan sisanya 56,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diketahui dalam penelitian ini. 
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4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh experiential 

marketingterhadap loyalitas pelanggan yang berkunjung di Rumah Makan Pring 

Asri Bumiayu.Adanya loyalitas pelanggan tersebut tidak lepas dari pengaruh 

experiential marketing, dimana bagi pelanggan faktor experiential marketing 

menjadi dasar dalam terbentuknya loyalitas pelanggan.Loyalitas pelanggan dapat 

ditingkatkan melalui sentuhan emosional.Hal ini dilakukan karena mengingat 

pelanggan tidak hanya sebagai makhluk rasional tetapi juga emosional salah 

satunya adalah dengan pendekatan experiential marketing yang mengemas emosi 

secara komersial (Bernd Smith dalam Wibowo, 2004:5).Pada tahapan experiential 

marketing ini produsen memandang pelanggan sebagai sosok yang memiliki nilai 

emosional yaitu satu pandangan yang menekankan adanya hubungan antara 

produsen dengan pelanggan sampai pada tahap diterimanya pengalaman yang 

tidak terlupakan oleh pelanggan. 

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan Rumah Makan Pring Asri dalam 

memberikan memorable experiencekepada pelanggannya adalahpembentukan 

identitas, meliputi aspek fisik yang ditampilkan secara khusus dan unik.Oleh 

karena itu setiap restoran dan café dituntut untuk menerapkan strategi diferensiasi 

secara unik, untuk membedakan satu restoran dengan restoran lainnya, dalam 

upaya menciptakan keunggulan berkesinambungan (Knapp dalam Wibowo, 

2009:4). 

Berdasarkan hasil deskripsi data pada variabel experiential marketing 

menunjukkan bahwa experiential marketing yang dilakukan oleh pihak Rumah 
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Makan Pring Asri dalam kriteria baik, dimana Rumah Makan Pring Asri 

menawarkan atmosfir yang menyentuh panca indra pelanggan adalahdesain 

interioryang menarik, kesejukan ruangan, alunan musik dan pada produknya 

mempunyai citrarasa dan aroma yang sudah melekat di hati pelanggan.Dari 

indikator berfikir Rumah Makan Pring Asri merangsang para pelanggannya untuk 

berfikir secara kreatif dengan mengadakan acara (event) untuk menghibur 

pelanggandan menawarkan inovasi melalui variasi menu (makanan dan 

minuman). Dari indikator kebiasaan, pelanggan menyatakan tertarikmencoba 

dengan beragam menu makanan dan minuman lain yang ditawarkan Rumah 

Makan Pring Asri dan menilaiRumah Makan Pring Asri merupakan tempat yang 

paling cocok untuk berkumpul dan bersantai bersama keluarga maupun teman. 

Namun demikian pada indikator perasaan belum sesuai dengan harapan pelanggan 

yaitu dalam keramahan karyawan, ketepatan dan kecepatan dalam penyajian 

menu, penyajian menu di Rumah Makan Pring Asri menurut pelanggan dirasa 

lama, sementara pihak Rumah Makan Pring Asri tidak bisa mengantisipasi hal 

tersebut menyebabkan pelanggan harus menunggu sebelum dilayani, hal inilah 

yang menyebabkan mood yang dirasakan pelanggan kurang baik dan berdampak 

pada perasaan yang tidak kuat dari pelanggan. 

Selain itu Rumah Makan Pring Asri belum sepenuhnya memperhatikan 

pentingnya pertalian. Perhatian karyawan dalam menghadapi keluhan pelanggan 

belum sepenuhnya memenuhi harapan, potongan pembelian masih rendah hanya 

bisa diberikan kepada pelanggan dekat dan mempunyai hubungan langsung 

dengan pemilik dan membeli dalam jumlah besar, selain itu belum maksimalnya 
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komunikasi dan hubungan yang dekat dengan pelanggan, adanya kontak langsung 

telepon maupun fisik belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelanggan. 

Pelanggan merasa kurang terhadap kelancaran interaksi dengan karyawan yang 

sibuk pada jam tertentu, komunikasi dengan pelanggan sangatlah penting, 

pelanggan yang merasa diacuhkan akan merasa tidak nyaman. 

Selain experiential marketing, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan yang berkunjung di Rumah Makan Pring Asri 

Bumiayu.Konsep penting yang harus dipertimbangkan ketika membangun 

program loyalitas adalah kepuasan pelanggan (Mcllroy dan Barnett dalam 

Wibowo, 2004:5). Hubungan antara satisfaction pelanggan dan loyalty pelanggan 

digambarkan sebagai garis lurus dan searah, hal ini berarti apabila suatu badan 

usaha meningkatkan satisfaction kepada pelanggannya maka loyalty pelanggan 

juga akan meningkat, demikian pula bila suatu badan usaha menurunkan 

satisfaction pelanggannya maka loyalty pelanggan juga akan menurun. Jadi 

satisfaction pelanggan mempengaruhi secara positif loyalty pelanggan.dengan 

mempertimbangkan loyalty jasa, kualitas jasa yang dirasakan maupun satisfaction 

merupakan faktor penentu. Satisfaction yang extreme atau kebahagiaan yang 

diperoleh dari pengalaman pelanggan dapat berkembang menjadi loyalty 

(Loveleck dalam Supriyono, 2008:15).Dengan terciptanya tingkat kepuasan 

pelanggan yang optimal maka mendorong terciptanya loyalitas dibenak pelanggan 

yang merasa puas tadi. 

Berdasarkan hasil deskripsi data pada variabel kepuasan pelanggan 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan Rumah Makan Pring Asri dalam kriteria 
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baik.Dalam memenuhi keinginan dan harapan pelanggan.Rumah Makan Pring 

Asri memperhatikan kualitas produk baik itu kualitas rasa agar dapatmenyatu 

dengan hati pelanggan, menu yang diinginkan pelanggan selalu tersedia dalam 

memenuhi keinginan pelanggan, harga yang ditawarkan terjangkau dan lokasi 

mudah dijangkau, dari kepuasan inilah pelangganmenyatakan kesediaannya 

merekomendasikan kepada orang lain. 

Secara umum menunjukkan bahwa experiential marketing dan kepuasan 

pelanggan merupakan faktor penting agar di peroleh tingkat loyalitas pelanggan 

yang tinggi. Adanya experiential marketing dan kepuasan pelanggan yang baik 

maka minat pelanggan untuk berkunjung kembali akan tumbuh. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji simultan sebesar 43,9%, yang berarti kedua variabel 

yaitu experiential marketing dan kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan adalah:  

1. Terbukti bahwa experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Rumah Makan Pring Asri, artinya semakin baik experiential 

marketing yang diberikan oleh pihak manajemen Rumah Makan Pring 

Asri, maka pelanggan akan semakin loyal. 

2. Terbukti bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Rumah Makan Pring Asri, artinya semakin baik kepuasan 

pelanggan yang diberikan oleh pihak manajemen Rumah Makan Pring 

Asri, maka pelanggan akan semakin loyal. 

3. Terbukti bahwa experiential marketing dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri, 

artinya semakin baik experiential marketing dan kepuasan pelanggan 

yang diberikan oleh pihak manajemen Rumah Makan Pring Asri, maka 

pelanggan akan semakin loyal. 
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5.2. Saran  

Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap penelitian ini antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Rumah Makan Pring Asri hendaknya meningkatkan experiential 

marketing, tetapi perhatian utama adalah indikator perasaan dan pertalian. 

Pada indikator perasaan disarankan perlu mengadakan pendidikan dan 

pelatihan bagi karyawan sehingga dapat meningkatkan pelayanannya kepada 

pelanggan yaitu dalam keramahan dan ketepatan penyajian. Untuk 

mempercepat dalam penyajian menu dapat dilakukan dengan menambah 

jumlah karyawan untuk dapur dan pramusaji, dengan penyajian yang lebih 

cepat akan membuat perasaan pelanggan meningkat.  

Selain itu pada indikator pertalian disarankan untuk berkomunikasi lebih 

sering kepada pelanggan melalui obrolan ringan, cara ini bertujuan untuk 

mengenal lebih jauh pelanggan dan begitupun sebaliknya, saling mengenal 

lebih jauh akan memupuk kepercayaan (trust) yang lebih tinggi, memberikan 

potongan harga ataupun makan gratis kepada pelanggan yang berulang tahun, 

dengan adanya cara tersebut pihak Rumah Makan Pring Asri dapat secara aktif 

meningkatkan pertalian dengan pelanggan. 

2. Bagi Peneliti 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti variabel lain yang 

dimungkinkan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan seperti 

brand trust. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 

Perihal : Pengisian Kuisioner 

Kepada, 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Pengunjung di Rumah Makan Pring Asri 

Bumiayu 

 Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat akhir program sarjana (S1) 

pada Universitas Negeri Semarang (Unnes), dengan hormat Saya sampaikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi dengan judul 

PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN KEPUASAN 

PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus 

Pada Rumah Makan Pring Asri Bumiayu). 

2. Responden penelitian ini adalah pelanggan yang sedang berkunjung di 

Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. 

3. Demi terlaksananya penelitian ini, Saya mohon partisipasi 

Bapak/Ibu/Saudara/I untuk untuk mengisi kuisioner ini dengan sebaik-

baiknya berdasarkan pendapat masing-masing, selama berkunjung di 

Rumah Makan Pring Asri Bumiayu. 

Demikian atas perhatian dan partisipasinya Saya mengucapkan terimakasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

Inggil Dharmawansyah 

NIM: 7350408007 

 

 

  

 

 

 

 

KE     KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, 

Telp/Fax. (024) 8508015, website : http://fe.unnes.ac.id 

http://fe.unnes.ac.id/
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KUESIONER 

PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN KEPUASAN PELANGGAN 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN(Studi Kasus pada Rumah Makan Pring Asri 

Kecamatan Bumiayu). 

Identitas Responden 

No.  Responden :  ………. (diisi oleh peneliti) 

Tanggal Pengisian :  ………. 

1. Nama      : 

2. Umur  :  …… tahun 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan Terakhir      :         ( silahkan pilih dengan tanda silang (X) )  

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Akademi/Perguruan Tinggi (D3/S1/S2/S3) 

5. Pekerjaan      : 

a. Pegawai negeri 

b. Pegawai swasta 

c. Wiraswasta 

d. Pedagang 

e. Pelajar/Mahasiswa 

f. Lainnya: …… 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah daftar pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda checklist (√) pada 

salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara. 

Tidak ada jawaban benar atau salah, peneliti lebih melihat angka-angka 

terbaik dari persepsi Bapak/Ibu/Saudara. 

2. Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut: 

SS    : Sangat Setuju   

S     : Setuju    

N     : Netral    

KS    : Kurang Setuju   

TS    : Tidak Setuju 
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VARIABEL EXPERIENTIAL MARKETING  

Dimensi                                           Indikator  

a. Panca Indera Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

1. Desain interior Rumah Makan Pring Asri 

menarik. 

     

2. Kesejukan ruangan Rumah Makan Pring Asri 

membuat saya nyaman. 

     

 

3. Makanan dan minuman di Rumah Makan Pring 

Asri memiliki citrarasa yang sesuai dengan selera 

saya. 

     

 

4. Alunan musik di Rumah Makan Pring Asri 

membuat saya betah. 

     

 

5. Aroma produk (makanan dan minuman) 

menggugah selera saya. 

     

b. Perasaan  Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

6. Karyawan di Rumah Makan Pring Asri ramah.      

7. Penyajian makanan dan minuman yang diberikan Rumah 

Makan Pring Asri tepat. 

     

 
8. Penyajian makanan dan minuman yang diberikan Rumah 

Makan Pring Asri cepat. 

     

c. Berfikir Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

 

9. Rumah Makan Pring Asri mengadakan acara (event) untuk 

menghibur pelanggan. 

     

10. Saya dapat menikmati segala inovasi melalui variasi menu 

(makanan dan minuman) yang ditawarkan Rumah Makan 

Pring Asri. 

     

d. Kebiasaan Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

 11. Saya tertarik untuk mencoba dengan beragam menu 

makanan dan minuman lain yang ditawarkan Rumah 

Makan Pring Asri. 
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12. Rumah Makan Pring Asri merupakan tempat yang paling 

cocok untuk berkumpul dan bersantai bersama keluarga 

maupun teman. 

     

e. Pertalian  Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

13. Karyawan memberikan perhatian khusus kepada 

pelanggan dengan kesigapan dalam menangani 

keluhan pelanggan (jika pelanggan menghadapi 

masalah dengan produk yang diinginkan akan 

cepat menyelesaikannya). 

     

14. Saya merasa diistimewakan karena Rumah Makan Pring 

Asri memberikan potongan harga untuk pelanggan. 

     

15. Dengan adanya kontak langsung melalui komunikasi yang 

lancar antara pemilik, karyawan dan pelanggan, saya 

merasa diterima menjadi bagian dari Rumah Makan Pring 

Asri. 
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VARIABEL KEPUASAN PELANGGAN 

Dimensi                                           Indikator  

a. Kesesuaian Harapan Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

16. Saya memilih Rumah Makan Pring Asri karena produk yang 

diberikan sesuai dengan harapan. 

     

17. Harga yang ditawarkan Rumah Makan Pring Asri terjangkau.      

b. Kemudahan dalam Memperoleh Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

18. Lokasi Rumah Makan Pring Asri mudah dijangkau.      

19. Makanan dan minuman yang diinginkan konsumen selalu tersedia 

(persediaan produk dalam memenuhi keinginan pelanggan). 

     

c. Kesediaan Merekomendasi Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

 20. Saya akan menginformasikan kepada orang lain tentang  kunjungan di 

Rumah Makan Pring Asri. 

     

21. Saya akan merekomendasikan (kualitas produk, kenyamanan tempat dan 

pelayanan yang memuaskan) kepada orang lain untuk berkunjung ke 

Rumah Makan Pring Asri. 
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VARIABEL LOYALITAS PELANGGAN 

Dimensi                                           Indikator  

a. Kesetiaan dalam Pembelian Produk Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

22. Saya berniat untuk berkunjung kembali di Rumah Makan Pring Asri lagi 

di lain waktu. 
     

23. Saya akan memastikan Rumah Makan Pring Asri untuk menjadi pilihan 

pertama. 
     

b. Ketahanan terhadap Pengaruh Negatif Mengenai Perusahaan Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

24. Saya tidak merasa tergoda terhadap iklan-iklan dari Rumah Makan lain.      

25. Meskipun Rumah Makan lain memberikan penawaran yang 

lebih menarik (makanan atau minuman), namun saya tetap 

memilih  berkunjung di Rumah Makan Pring Asri. 

     

c. Mereferensikan Secara Total Eksistensi Perusahaan Jawaban 

 No. Keterangan SS S N KS TS 

 26. Saya akan selalu berkata sesuatu yang positif tentang Rumah Makan 

Pring Asri. 
     

27. Apabila saya mempunyai kritik dan saran untuk rumah makan, maka saya 

akan memberitahukannya kepada pemilik. 
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Lampiran 2. Daftar Variabel dan Nomor Item Pertanyaan 

 

Pengaruh Experiential Marketing dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas  

Pelanggan (Studi Kasus pada Rumah Makan Pring Asri Bumiayu). 

 

No. Variabel No.item 

1. Experiential Marketing (X1) 

1. Panca Indera 

2. Perasaan 

3. Berfikir 

4. Kebiasaan 

5. Pertalian 

 

1,2,3,4,5 

 

6,7,8 

 

9,10 

 

11,12 

 

13,14,15 

2. Kepuasan Pelanggan (X2) 

1. Kesesuaian Harapan 

2. Kemudahan dalam Memperoleh 

3. Kesediaan dalam Merekomendasi 

 

16,17 

 

18,19 

 

20,21 

3. Loyalitas Pelanggan (Y) 

1. Kesetiaan dalam Pembelian Produk 

2. Ketahanan terhadap Pengaruh Negatif Mengenai 

Perusahaan 

3. Mereferensikan Secara Total Eksistensi Perusahaan 

 

22,23 

 

24,25 

 

26,27 
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Lampiran 3. Metode Analisis Data 
 

 

Uji Multikolenieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.367 2.224 
 

.615 .540 
  

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 .820 1.219 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 .820 1.219 

a. Dependent Variable: Y 
      

 

 

 

Uji Normalitas 

 

 

  
Unstandardized 

Residual 

N 115 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.74232194 

Most Extreme Differences Absolute .099 

Positive .091 

Negative -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.060 

Asymp. Sig. (2-tailed) .211 

a. Test distribution is Normal.  
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Uji Heteroskesdastisitas 

 
 

 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.367 2.224 
 

.615 .540 

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 

a. Dependent Variable: Y 
    

 

Uji Hipotesis Parsial 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.367 2.224 
 

.615 .540 

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 

a. Dependent Variable: Y 
    

 

 

Uji Hipotesis Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 281.462 2 140.731 45.546 .000
a
 

Residual 346.068 112 3.090 
  

Total 627.530 114 
   

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
    

b. Dependent Variable: Y 
    

 

Uji Determinasi Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 1.367 2.224 
 

.615 .540 
   

X1 .194 .045 .333 4.295 .000 .527 .376 .301 

X2 .390 .066 .457 5.896 .000 .598 .487 .414 

a. Dependent Variable: Y 
       

Uji Determinasi Simultan 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .670
a
 .449 .439 1.75781 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .670
a
 .449 .439 1.75781 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
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Lampiran 4. Tabel Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 
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Lampiran 5. Tabulasi Data Penelitian 
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