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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Landasan Teori  

2.1.1 Pengalaman pelanggan  

Pengalaman pelanggan dalah penjelmaan sebuah brand yang mana 

melingkupi semua interaksi antara organisasi dengan pelanggan (Walkins, 

2007 dalam Dharmayanti, 2013) menjelaskan tentang lima langkah yang 

harus dilakukan perusahaan dalam membangun experience pelanggannya, 

yaitu: (1) Mengetahui keinginan pelanggan; (2) Proses dan sistem yang baik 

sehingga mampu memenuhi semua ekspektasi pelanggan; (3) Buatlah 

pelanggan senang dan menikmati proses bertransaksi; (4) Buat pelanggan 

merasa "WOW"; kemudian yang terakhir, (5) Buat pelanggan berhasil 

dengan adanya transaksi tersebut. Pengalaman pelanggan adalah sebuah 

pengalaman yang utuh dapat diperoleh pelanggan melalui lima komponen 

utama yang menggabungkan dimensi jarak antara produk, pelayanan, merek, 

saluran dan promosi. Pengalaman dibentuk oleh komponen-komponen 

tersebut yang membantu pihak perusahaan untuk menghindari kesalahan dan 

mengetahui cara untuk memperluas dan memperkaya pengalaman pelanggan. 

Dalam mengatur pengalaman pelanggan, perusahaan perlu memahami 

pelanggan melalui riset-riset yang dapat memberikan inspirasi dalam 

mendesain setiap komponen (Diller, 2006 dalam Dharmayanti, 2013). 

Pengalaman pelanggan merupakan persepsi yang sangat erat kaitannya 

dengan tujuan pelanggan. Lebih lanjut, bila dikutip dari definisi Zeithaml 

tentang kualitas pada tahun 1988, mendefinisikan kualitas pengalaman 
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sebagai penilaian yang dirasakan tentang keunggulan atau superioritas dari 

pengalaman pelanggan. Dalam risetnya, menemukan delapan faktor yang 

paling penting dalam mempengaruhi B2C pengalaman pelanggan yaitu:  

1. Accessibility, yaitu kemudahan konsumen dalam berinteraksi dan 

mengakses produk.  

2. Competence, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh penyedia produk.  

3. Customer Recognition, yaitu perasaan konsumen bahwa kehadirannya 

diketahui dan dikenali oleh penyedia produk. 

4. Helpfulness, yaitu perasaan konsumen tentang kemudahan baginya 

dalam meminta bantuan.  

5. Personalization, yaitu perasaan konsumen bahwa dirinya menerima 

perlakuan/ fasilitas yang membuat dirinya nyaman sebagai individu. 

6. Problem solving, yaitu perasaan konsumen bahwa permasalahannya 

diselesaikan oleh penyedia produk. 

7. Promise fulfillment, yaitu pemenuhan janji oleh penyedia produk. 

8. Value For Time, yaitu perasaan konsumen bahwa waktu yang 

dimilikinya dihargai oleh penyedia produk (Lemke et al, 2006 dalam 

Dharmayanti 2013). 

2.1.2   Experiental Marketing  

Experential Marketing berasal dari dua kata yaitu experience dan 

marketing. Experience adalah “pengalaman merupakan peristiwa-peristiwa 

pribadi yang terjadi dikarenakan adanya stimulus tertentu (misalnya yang 

diberikan oleh pihak pemasar sebelum dan sesudah pembelian barang atau jasa)”. 

(Schmitt, 1999 dalam Dharmayanti 2013). Sedangkan pengertian marketing 

adalah “suatu aktivitas untuk melakukan antisipasi, pengelolaan dan pencapaian 
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kepuasan konsumen melalui proses pertukaran (Berman, 1995 dalam 

Dharmayanti 2013). Experential marketing dapat diukur dengan menggunakan 

lima faktor utama yaitu:  

1. Sense / Sensory Experience  

    Sense Experience didefinisikan sebagai usaha penciptaan pengalaman 

yang berkaitan dengan panca indra melalui penglihatan, suara, 

sentuhan, rasa dan bau. Digunakan untuk mendiferensiasikan badan 

usaha dan produknya di market, memotivasi konsumen untuk mau 

membeli produk tersebut dan menyampaikan value pada konsumennya.  

2. Feel / Affective Experience  

    Feel Experience adalah strategi dan implementasi untuk memberikan 

pengaruh merek kepada konsumen melalui komunikasi (iklan), produk 

(kemasan dan isisnya), identitas produk (co-branding), lingkungan, 

website, orang yang menawarkan produk. Setiap perusahaan harus 

memiliki pemahaman yang jelas mengenai cara penciptaan perasaan 

melalui pengalaman konsumsi yang dapat menggerakan imajinasi 

konsumen yang diharapkan konsumen dapat membuat keputusan untuk 

membeli. Feel experience timbul sebagai hasil kontak dan interaksi 

yang berkembang sepanjang waktu, dimana dapat dilakukan melalui 

perasaan dan emosi yang ditimbulkan. Selain itu juga dapat 

ditampilkan melalui ide dan kesenangan serta reputasi akan pelayanan 

konsumen. Tujuan dari Feel Experience adalah untuk menggerakan 

stimulus emosional (events, agents, objects) sebagai bagian dari feel 

strategies sehingga dapat mempengaruhi hati dan suasana konsumen.  
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3. Think / Creative Cognitive Experience  

     Tujuannya adalah mendorong konsumen sehingga tertarik dan berpikir 

secara kreatif sehingga mungkin dapat menghasilkan evaluasi kembali 

mengenai perusahaan dan merek tersebut. Think experience lebih 

mengacu pada future, focused, value, quality dan growth dan dapat 

ditampilkan melalui inspirational, high technology, surprise. Ada 

beberapa prinsip yang terkandung dalam think experience yaitu:  

a. Surprise, Merupakan dasar penting dalam memikat konsumen 

untuk berpikir kreatif. Dimana surprise timbul sebagai akibat jika 

konsumen merasa mendapatkan sesuatu melebihi dari apa yang 

diinginkan atau diharapkan sehingga timbul satisfaction.  

b. Intrigu, Merupakan pemikiran yang tergantung tingkat 

pengetahuan, hal yang menarik konsumen atau pengalaman yang 

sebelumnya pernah dialami oleh masing-masing individu.  

c. Rovocation, Sifatnya menciptakan suatu kontroversi atau kejutan 

baik yang menyenangkan maupun yang kurang berkenan.  

4. Act / Physical Experential and Entitle Lifestyle  

Merupakan teknik pemasaran untuk menciptakan pengalaman konsumen 

yang berhubungan dengan tubuh secara fisik, pola perilaku, dan gaya 

hidup jangka panjang serta pengalaman yang terjadi dari interkasi dengan 

orang lain. Gaya hidup merupakan pola perilaku individudalam hidup 

yang direfleksikan dalam tindakan, minat dan pendapat. Act experience 

yang berupa gaya hidup dapat diterapkan dengan menggunakan trend 

yang sedang berlangsung atau mendorong terciptanya trend budaya baru. 

Tujuan dari act experience adalah untuk memberikan kesan terhadap pola 
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perilaku dan gaya hidup, serta memperkaya pola interaksi sosial melalui 

strategi yang dilakukan.  

5. Relate / Social Identity Experience  

Relate experience merupakan aspek. Aspek tersebut adalah harga dan 

kualitas (Handi Irawan) costumer value menurut gabungan dari 

keempat aspek experential marketing yaitu sense, feel, think, dan act. 

Pada umumnya relate experience menunjukan hubungan dengan orang 

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

sosial yang lebih luas dan abstrak (misalnya negara, maasyarakat, 

budaya). Tujuan dari relate experience adalah menghubungkan 

konsumen tersebut dengan budaya dan lingkungan sosial yang 

dicerminkan oleh merek suatu produk (Schmmit 1999, dalam 

Dharmayanti 2013)  

2.1.3 Nilai pelanggan  

Menurut Gale (1994), nilai pelanggan adalah persepsi konsumen   

terhadap nilai atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari pesaing  

akan mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen, semakin tinggi persepsi  nilai  

yang dirasakan oleh pelanggan oleh pelanggan, maka semakin besar    

kemungkinan terjadinya hubungan (transaksi).  Hubungan  yang  diinginkan  

adalah  hubungan yang  bersifat  jangka  panjang,  sebab  usaha  dan  biaya  

yang dikeluarkan  oleh  perusahaan  diyakini  akan  jauh  lebih  besar apabila  

harus  menarik  pelanggan  baru atau pelanggan  yang sudah meninggalkan 

perusahaan, daripada mempertahankannya (Alida, 2007 dalam Japarianto 

2013). Nilai pelanggan adalah sebagai selisih nilai pelanggan total dan biaya 

pelanggan total, maka nilai pelanggan total adalah sekumpulan mafaat yuang 
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diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya pelanggan 

total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang 

dikeluarkan untuk mengevaluasi mendapatkan, menggunakan, dan membuang 

produk atau jasa (Hurriyanti, 2005 dalam Dharmayanti 2013).  

 

2.1.4   Kepuasan pelanggan  

Hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah  

perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Pelanggan merasa puas kalau 

harapan mereka terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka 

terlampaui (Kotler, 2008) Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya kepuasan 

pelanggan maka perusahaan akan sulit untuk bertahan dalam menghadapi 

persaingan yang kompetitif. Ada tiga atribut pokok untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu:  

1. Kepuasan konsumen terhadap atribut yang terkait dengan produk 

(Attributes related to product), antara lain:  

a. Value Price Relationship; merupakan hubungan antara harga 

yang ditetapkan oleh perusahaan dengan nilai yang diperoleh 

konsumen, apabila nilai yang diperoleh konsumen melebihi apa 

yang dibayar, maka suatu dasar yang penting dari kepuasan telah 

tercipta. 

b. Product Quality; merupakan penilaian dari mutu produk-produk 

yang dihasilkan suatu perusahaan. 

c. Product Benefit; merupakan atribut atau keuntungan dari produk-

produk yang berarti bagi para konsumen. 
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d. Product Features; merupakan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh 

produk-produk perusahaan yang membedakannya dengan produk 

yang ditawarkan oleh para pesaingnya. 

e. Product Design; merupakan proses untuk merancang bentuk dan 

fungsi utama produk.  

f. Product Reliability and Consistency; merupakan pengukuran 

adanya kemungkinan suatu produk akan rusak atau tidak 

berfungsi dalam periode waktu tertentu. 

g. Range of Product or Service; merupakan banyaknya jenis produk 

atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.  

2. Kepuasan terhadap atribut yang terkait dengan pelayanan (Attributes 

related to service), antara lain:  

a. Guarantee or Warranty; merupakan jaminan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dimana 

produk tersebut dapat dikembalikan bila kinerja produk tersebut 

tidak memuaskan.  

b. Delivery; merupakan menunjukkan kecepatan dan ketepatan dari 

proses pengiriman produk dan jasa yang diberikan perusahaan 

kepada konsumennya.  

c.  Complaint handling; merupakan merupakan sikap perusahaan 

dalam menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh 

konsumen.  

d. Resolution of problem; merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para 

konsumennya.  
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3. Kepuasan terhadap atribut yang terkait dengan pembelian (Attributes 

related to purchase), antara lain:  

a. Communication; merupakan penyampaian informasi yang 

dilakukan oleh badan usaha kepada konsumennya. 

b. Courtesy; merupakan kesopanan, rasa hormat, perhatian dan 

keramah-tamahan yang diberikan oleh badan usaha dalam 

melayani konsumennya.  

c. Ease of convenience acquisition; merupakan kemudahan atau 

kenyamanan bagi konsumen terutama dalam hal biaya dan 

layanan-layanan yang berkaitan dengan hal tersebut.  

d. Company reputation; merupakan reputasi yang dimiliki badan 

usaha yang dapat mempengaruhi pandangan konsumen terhadap 

badan usaha tersebut.  

e. Company competence; merupakan kemampuan dan pengetahuan 

dari badan usaha untuk mewujudkan keinginan konsumennya 

(Dutka, 1993 dalam Dharmayanti, 2013).  
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2.2 Kerangka pemikiran 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa customer experience, 

experiental marketing dan customer value terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap customer satisfaction. Perasaan senang dalam pengalaman berbelanja 

memiliki dampak yang positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 

bahkan dapat berdampak positif pada niat pembelian ulang. Penelitian 

menunjukan experiental marketing memiliki hubungan terhadap customer 

value, berkaitan dengan dimensi think yang membuat customer berpikir secara 

kreatif sehingga dapat mengevaluasi kembali mengenai produk perusahaan 

tersebut. Customer value terdapat salah satu komponen yaitu servis value 

sebagai bentuk pelayanan pada konsumen agar konsumen dapat puas terhadap 

suatu produk atau jasa. Hal ini dapat semakin memperjelas bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan anatara customer value terhadap customer 

satisfaction.  

Kepuasan pelanggan diartikan sebagai fungsi dari seberapa sesuainya 

harapan pembeli produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk 

tersebut. Westbrook dan Reilly juga memberikan definisi atau pengertian 

kepuasan pelanggan sebagai respons emosional terhadap pengalaman-

pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli, gerai ritel, 

atau bahkan pola perilaku (seperti perilaku berbelanja dan perilaku pembeli), 

serta pasar secara keseluruhan (Tjiptono, 2008 dalam Dharmayanti 2013). 

Kualitas fenomena dalam pelayanan di lapangan akan menentukan kepuasan 

pelanggan, di mata pelanggan pelayanan yang diberikan nilai jelek atau tidak 

memuaskan apabila pelayanan (service) tidak sama atau tidak sesuai dengan 

harapan (expectation) pelanggan.  
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Tingkat kepuasan konsumen dipengaruhi oleh lima faktor yaitu kualitas 

produk, kualitas layanan, faktor emosional, harga, serta biaya dan kemudahan 

mendapatkan produk/jasa (Lupiyoadi, 2001 dalam Japarianto 2013). 

Djagongan Comunity Cafe berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen 

ini merupakan hal yang tidak mudah, bagaimana  menciptakan kepuasan  

sekaligus  mempertahankan  kepuasan  pelanggan tersebut. Ketidakpuasan 

pelanggan akan menyebabkan badan usaha  sulit  untuk  bertahan  dalam  

menghadapi  persaingan. 

 Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi  pelanggan atas 

performance (kinerja) produk atau jasa dalam memenuhi harapan  pelanggan  

(Irawan, 2002 dalam Dharmayanti, 2013).  Pelanggan  akan  merasa puas 

apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas jika harapannya 

terlampaui. Harapan yang dimaksud disini adalah persepsi pelanggan sebelum 

dan sesudah menggunakan suatu produk.  

Untuk mencapai upaya upaya tingkat kepuasan pelanggan dapat 

dilakukan dengan penggunaan pengalaman, karena merupakan bagian dari 

pengalaman pelanggan, dimana pengalaman pelanggan merupakan segala 

sesuatu yang terjadi di setiap tahap dalam siklus pelanggan dari sebelum 

terjadinya pembelian hingga setelah terjadinya pembelian dan mungkin 

termasuk interaksi yang melampaui produk itu sendiri. Experiental marketing 

juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena kepuasan pelanggan 

akan timbul apabila pemasaran yamg dilakukan oleh perusahaan memberikan 

informasi terus menerus mengenai produk secara update. Perusahaan juga 

harus memperhatikan nilai pelanggan, kepuasan pelanggan akan timbul ketika 

perusahaan memberikan nilai pelanggan sesuai dengan apa yang harapkan 
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oleh customer. Dengan kata lain ada 3 (tiga) variabel bebas penelitian yang 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu (pengalaman pelanggan, 

experiental marketing, dan nilai pelanggan). Beberapa penelitian telah 

mengkaji tentang pengalaman pelanggan, experiental marketing, dan nilai 

pelanggan terhadap kepuasan pelanggan antara lain :  

Peneliti Dharmayanti (2013) dengan variabel independen customer 

experience dan variabel dependen customer satisfaction dan customer loyality. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel customer experience terdapat 

pengaruh langsung positif signifikan terhadap kepuasan customer satisfaction 

dan customer loyality.  

Peneliti Japarianto (2013) dengan variabel independen customer value 

dan customer experience dan variable dependen customer satisfaction. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah variabel customer value dan customer 

experience berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction.  

Peneliti kumadji (2013) dengan variabel independen experiental 

marketing dan brand trust dan variable dependen kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan. Hasil dari penelitian trsebut adalah variabel experiental 

marketing dan brand trust berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan dan kepuasan pelanggan. 

Peneliti Dharmayanti (2013) berjudul dengan variabel independen 

experiental marketing dan customer value dan variabel dependen customer 

satisfaction. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel experiental 

marketing, customer value berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction. 
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Dengan demikian dari beberapa uraian diatas dapat dibuat kerangka 

pemikiran penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Hubungan variabel tersebut dengan kepuasan pelanggan. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di 

antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji. Hubungan tersebut berdasarkan dalam kerangka teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian (Sekaran, 2011).  

Adapun data hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 = Variabel pengalaman pelanggan berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan. 

H2 = Variabel experiental marketing berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan. 

H3 = Variabel nilai pelanggan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan. 

H4 = Variabel nilai pelanggan yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 
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