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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin banyaknya bisnis rumah makan dan restoran pada saat ini membuat 

terjadinya persaingan yang semakin kuat di industri makanan untuk merebut 

perhatian konsumen dan mempertahankan loyalitas konsumen. Restoran adalah 

tempat dimana para pelanggan memuaskan rasa lapar beserta bisa merasakan tempat 

yang asyik, seperti banyaknya wahana yang ada didalamnya,seperti diketahui bisnis 

restoran itu sendiri diawali dengan pembentukan rumah makan sehingga 

berkembang menjadi semakin besar serta diberikan beberapa inovatif didalamnya 

dengan memberikan penuh kreativitas yang sebelumnya belum ada di aplikasikan ke 

dalamnya, tetapi dalam memberikan kreativitas, pengelola restoran harus dapat 

melihat kebutuhan konsumen itu sendiri, apa dan bagaimana kualitas yang harus 

dimunculkan. 

Konsumen tidak hanya menilai sebuah produk atau jasa berdasarkan kualitas, 

manfaat dan fungsi yang diberikan tetapi lebih dari itu mereka menginginkan suatu 

komunikasi dan kegiatan pemasaran yang memberikan sensasi, menyentuh hati 

mereka serta sesuai dengan gaya hidup mereka. Dengan kata lain, konsumen 

menginginkan produk yang kehadirannya dapat memberikan suatu pengalaman 

(experience).  

Persaingan pada bisnis rumah makan dan restoran di kota Yogyakarta ini sudah 

terjadi dari tahun ke tahun dan itu akan berlanjut untuk ke depannya,mungkin salah 

satunya persaingan antara restoran Westlake dan restoran Mang Engking dimana 
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keduanya menggunakan konsep yang hampir sama di dalamnya. Hal seperti ini yang 

harus di perhatikan oleh manajemen restoran yang bersangkutan untuk dapat 

membuat inovasi dengan melihat sedikit celah yang ada di restoran pesaing untuk 

dapat di aplikasikan ke restoran yang bersangkutan sehingga terlihat berbeda dari 

pesaingnya dan terlihat lebih menarik. Selain itu manajemen restoran juga bisa 

memberikan konsep-konsep yang unik kepada restoran untuk menarik lebih minat 

dari konsumen/pelanggan restoran.  

Bagaimana diketahui juga restoran Mang Engking dan restoran Westlake ini 

mempunyai jenis menu yang sama dan tempat yang hampir mirip,yaitu dengan 

memberikan sedikit wahana di dalamnya. Melihat hal yang sangat mencolok dalam 

kemiripan ini, manajemen restoran yang bersangkutan harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam hal menarik loyalitas pelanggan restoran, supaya nantinya tidak dapat 

ditiru oleh pesaing restoran. Dalam menarik loyalitas pelanggan restoran,manajemen 

restoran harus bisa menciptakan konsep pemasaran yang dinilai unik oleh para 

pelanggan restoran,supaya pelanggan mendapatkan pengalaman yang unik , dan 

nantinya pelanggan akan merasa terpuaskan sehingga pelanggan akan memberikan 

loyalitasnya. 

Konsep pemasaran yang memberikan pengalaman unik kepada pelanggan dikenal 

dengan istilah experiential marketing. Konsep ini berusaha menghadirkan 

pengalaman yang unik, positif dan mengesankan kepada konsumen. Dengan 

demikian, konsumen akan merasa terkesan pada pengalaman selama menikmati 

produk perusahaan ini akan tertanam dalam pikiran mereka sehingga nantinya 

pelanggan tidak hanya akan loyal tapi juga menyebarkan informasi mengenai produk 

perusahaan secara word of mouth.  
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Salah satu pemasaran yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis adalah dengan 

experiential marketing. Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena sejalan dengan 

perkembangan jaman dengan teknologi, para pengusaha lebih menekankan kualitas 

service dan sesuatu yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk membedakan 

bisnisnya dengan bisnis competitor atau pesaing. 

Pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran yaitu 

experiential marketing,konsep ini lah yang membuat restaurant Westlake di 

Yogyakarta ini menerapkan konsep yang sama untuk menarik loyalitas para 

konsumen. Schmit dalam Irawati (2008) 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 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) 



4 
 

 
 

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 

mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain. Pelanggan restoran yang akan 

menjadi objek utama dalam penelitian ini,karena pelanggan restoran yang paling 

utama untuk ditawarkan makanan dan minuman pada restaurant yang bersangkutan 

serta pelanggan restaurant juga yang akan menilai bagaimana pelayanan dan fasiltas 

yang ditawarkan oleh restoran Westlake Yogyakarta apakah memuasakan ataupun 

kurang memuaskan. Sikap emosional dari para pelanggan inilah yang dapat 

memberikan penilaian yang bersangkutan dengan loyalitas konsumen kepada 

restoran itu sendiri. Konsep experiential marketing sendiri bisa dikatakan konsep 

yang paling ampuh dalam menarik minat beli para konsumen dan berdampak sangat 

tinggi pada loyalitas konsumen. 

Experential marketing merupakan upaya pengembangan konsep pemasaran 

dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam pasar.Inti dari konsep Experential 

marketing itu sendiri adalah membangun hubungan yang langgeng dengan para 

pelanggan . Experential marketing dapat dihadirkan melalui 5 unsur yaitu, 

feel,sense,think,act,relate. Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang Experience yang terjadi di restoran Westlake di Yogyakarta. Perusahaan 

ingin mengetahui bagaimana pengaruh faktor experiential marketing dapat 

mempengaruhi loyalitas dari para pelanggan restoran Westlake Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah experiential marketing berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di 

Restoran Westlake Yogyakarta?  

3. Apakah pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas konsumen 

Restoran Westlake Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah experiential marketing berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen di Restoran Westlake Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis apakah kepuasan konsumen  mempunyai pengaruh pada 

loyalitas konsumen di Restoran Westlake Yogyakarta? 

3. Untuk menganalisis apakah experential marketing berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen di Restoran Westlake Yogyakarta? 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan apat memiliki berbagai manfaat untuk berbagai 

kalangan meliputi 

1. Bidang Teoritis 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk ilmu bisnis 

khususnya bidang pemasaran dengan cara Experential marketing. 

2. Bidang Praktisi  

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukkan 

bagi perusahaan kuliner seperti Rumah makan maupun Restoran untuk lebih 

mengerti kebutuhan konsumen saat ini serta apa keinginan yang dibutuhkan 

konsumen saat ini dalam hal ini Restoran Westlake Yogyakarta menggunakan 

experential marketing dalam hal untuk mendapatkan kepuasan dan loyalitas 

konsumen.Sehingga perusahaan dapat dengan bijak dalam merumuskan strategi 

usahanya untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan memajukan usahanya. 

 

 

 

 

 

 


