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BAB IV 

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini dilakukan di Restoran WestlakeYogyakarta, dimana 

restoran Westlake adalah restoran yang terletakadi sisi barat kota Yogyakarta, 

tepatnya di Ringroad Barat, Bedog, Trihanggo,Sleman. The WestLake Resto 

memberikan suasana, sajian dan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai Gazebo 

kapasitas 300 hingga 500 orang. Stage Out Door kapasitas 25 hingga 600 orang. 

Meeting Room kapasitas 30 hingga 150 orang. Dilengkapi juga beberapa fasilitas 

rekreasi air dan darat. Sangat cocok untuk acara keluarga, arisan, meeting, gathering, 

wedding, birthday atau makan malam bersama pasangan. Restoran Westlake itu 

sendiri selain memberikan nuansa yang asyik tetapi juga akan memberikan nuansa 

yang sangat menarik bagi para konsumen,dimana dalam segi letak sangat strategis 

dan banyak wahana wahana yang ada didalamnya. Sehingga bagi keluarga,teman 

maupun berpasangan sangat betah saat mengunjungi tempat ini. 

2. Profil Responden 

Profil responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir. Profil responden disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Table 4.1 

 

Keterangan Responden Frekuensi 

(orang) 

Presentase 

Jenis Kelamin Pria 

Wanita              

 

45 

65 

 

35% 

65% 

    

Usia 22-30 Tahun 

31-40 Tahun 

 

30 

80 

 

 

25% 

75% 

 

 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA/SMK 

Diploma 

Sarjana 

 

12 

0 

98 

 

15% 

0% 

85% 

 

      Sumber lampiran 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu 

dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan 

dengan total skor. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product momen person dengan level 

signifikansi 0,05 (5%). Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari 
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satuvariabel independen yaitu experiential marketing dan satu variabel 

dependen yaitu kepuasan konsumen dengan 28 responden. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Experential marketing 

Nomor 

Pertanyaan 

Pearson 

Corelation 
Sig (2-tailed) Keterangan 

1 0,260** 0,006 Valid 

2 0,318** 0,001 Valid 

3 0,264** 0,006 Valid 

4 0,423** 0,000 Valid 

5 0,464** 0,000 Valid 

6 0,552** 0,000 Valid 

7 0,457** 0,000 Valid 

8 0,654** 0,000 Valid 

9 0,561** 0,000 Valid 

10 0,430** 0,000 Valid 

11 0,614** 0,000 Valid 

12 0,479** 0,000 Valid 

Sumber Lampiran  

Pada output corelations dapat dilihat hasil dengan tanda bintang 

adalah valid. Bintang dua menunjukkan bahwa instrument valid pada 

pengujian dengan taraf signifikansi 99% (0,01). 

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil analisis yang diperoleh yaitu variabel  (X1) 

Experential marketing memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan 

nilai-nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Kepuasan Konsumen 

Nomor 

Pertanyaan 

Pearson 

Corelation 
Sig (2-tailed) Keterangan 

1 0,437** 0,000 Valid 

2 0,720** 0,000 Valid 

3 0,352** 0,000 Valid 

4 0,485** 0,000 Valid 

5 0,527** 0,000 Valid 

6 0,521** 0,000 Valid 

Sumber Lampiran  

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil analisis yang diperoleh yaitu variabel  (Y1) 

Kepuasan Konsumen memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan 

nilai nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Loyalitas Konsumen 

Nomor 

Pertanyaan 

Pearson 

Corelation 
Sig (2-tailed) Keterangan 

1 0,590** 0,000 Valid 

2 0,688** 0,001 Valid 

3 0,646** 0,000 Valid 

Sumber Lampiran 

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil analisis yang diperoleh yaitu variabel  (Y2) 

promosi memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05. 
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2. Uji  Reliabiltas 

Pada pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode statistik Cronbach 

Alpha dengan signifikansi yang digunakan sebesar  > 0,70 dimana jika nilai  Cronbach 

Alpha dari suatu variabel > 0,70 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran 

instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai (Ghozali,2012).Hasil uji 

reliabilitas variabel experiential marketing ,loyalitas dan kepuasan konsumen ditunjukkan 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Crombach’s 

Alpha 
N Of Items Keterangan 

Experential 

Marketing 
0,707 13 Reliabel 

Loyalitas 

Konsumen 
0,730 4 Reliabel 

Kepuasan 

Konsumen 
0,700 7 Reliabel 

Sumber Lampiran 

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil analisis yang diperoleh adalah hasil 

pertanyaan sebanyak 24 poin terkait dengan variabel independen maupun 

dependen adalah reliabel. Dasar yang digunakan adalah apabila nilai Crombach’s 

Alpha > 0,70 maka reliabilitasnya memadai. 

C. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Dalam Soemantri (2011). Menyatakan bahwa regresi linear sederhana bertujuan 

untuk mempelajari hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan dalam Sugiyono 
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(2011) dinyatakan bahwa regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal satu variabel independen dan satu variabel dependen. 

a. Persamaan Variabel 

 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ,dengan kepuasan 

sebagai variabel intervening . Variabel independen Experential marketing apakah 

berpengaruh terhadap variabel dependen loyalitas konsumen ,untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) dengan 

menggunakan analisis regresi linear sederhana. Persamaan regresi : Y1 =  + x1 

Y2 = + Y1 

Y2 = + X1 

Keterangan :  

Y1 : Kepuasan konsumen 

Y2 : Loyalitas konsumen 

X1 : Experential marketing 

Hasil Persamaan regresinya : 

a.Y1=0,454X1 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut : 

-Experential marketing yang di berikan akan mempengaruhi kepuasan konsumen di 

Restoran Westlake Yogyakarta dan mempunyai arah yang positif. Experential 

marketing mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 0,454. 



32 
 

 

b. Y2=0,647Y1 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut : 

-Kepuasan konsumen yang diperoleh mempengaruhi loyalitas para pelanggan 

Restoran Westlake Yogyakarta dan mempunyai arah yang positif. Kepuasan 

konsumen mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 0,647. 

c. Y2=0,107X1 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut : 

-Experential marketing yang diberikan mempunyai arah yang positif dalam 

mempengaruhi loyalitas pelanggan Restoran Westlake Yogyakarta. Experential 

marketing dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 0,107. 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis satu sampai dengan hipotesis ketiga dilakukan dengan 

menggunakan uji t test. Uji t test digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t digunakan 

untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketiga. Hasil pengujian hipotesis 

pertamapengaruh Experential marketing terhadap kepuasan konsumen( 𝐻1) 

a. Pengujian Hipotesis pertama (H1) Experential marketing terhadap kepuasan 

konsumen. 
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Tabel 4.6 Uji t 

 

Model  

standardized 

Coefficients t Sig. 

  B 

Zero-

order Partial 

1 (Constant)  3,279 ,001 

 experential 

marketing 
                     ,454 5,274 ,000 

- Sumber Lampiran 

 

Y1=0,454X1 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut : 

-Experential marketing yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan konsumen di 

Restoran Westlake Yogyakarta dan mempunyai arah yang positif. Experential 

marketing mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 0,454. 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh bahwa variabel ukuran experiential marketing 

terhadap kepuasan konsumen memiliki koefisian arah positif. Secara lebih jelas 

akan dijelaskan di hipotesis pertama sebagai berikut . 

Hasil penelitian Hipotesis pertama didapatkan hasil estimasi variabel ukuran 

perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar + 5,274 dan nilai signifikansi 0,000. 

Nilai signifikansi dibawah alpha sebesar 0,05 menunjukan bahwa variabel 

Experential marketing memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Dengan demikian penelitian ini mendukung hipotesis secara tanda dan 

mendukung secara nilai signifikansi, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 



34 
 

 

Experential marketingberpengaruh positif signifikan terhadap  kepuasan 

konsumendan hipotesis pertama diterima. 

b. Hasil Pengujian Hipotesis kedua pengaruh kepuasan konsumenterhadap 

Loyalitas konsumen (H2). 

Tabel 4.7 Uji t 

 Coefficients(a) 

 

Model  

standardized 

Coefficients t Sig. 

  B Zero-order Partial 

1 (Constant)  2,151 ,034 

     

 Kepuasan Konsumen ,107 1,377 ,171 

- Sumber Lampiran 

 

Y2=0,107X1 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut : 

-Experential marketing yang diberikan akan mempunyai arah yang positif dalam 

mempengaruhi loyalitas pelanggan Restoran Westlake Yogyakarta. Experential 

marketing dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 0,107. 

Berdasarkan pada tabel 4.8 didapatkan hasil estimasi variabel Kepuasan 

Konsumen memiliki koefisien regresi sebesar + 1,337 dan nilai signifikansi 0,171. 

Nilai signifikansi diatas alpha sebesar 0,05 menunjukan bahwa variabel Kepuasan 

konsumen memiliki arah yang positif dan  tidak signifikan terhadap Loyalitas 

Konsumen. Dengan demikian penelitian ini mendukung hipotesis secara tanda dan 
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tidak mendukung secara nilai signifikansi, pada penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa Kepuasan konsumen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap  

Loyalitas Konsumendan hipotesis Ketiga ditolak. 

c. Hasil pengujian Hipotesis ketiga pengaruh Experential marketing terhadap 

Loyalitas konsumen( H3) . 

Tabel 4.8 Uji t 

 

Model  

standardized 

Coefficients t Sig. 

  B 

Zero-

order Partial 

1 (Constant)  2,151 ,034 

 Experiential 

marketing 
,647 8,332 ,000 

     

-   Sumber Lampiran 

Y2=0,647Y1 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut : 

-Kepuasan konsumen yang diperoleh akan mempengaruhi loyalitas para pelanggan 

Restoran Westlake Yogyakarta dan mempunyai arah yang positif. Kepuasan 

konsumen mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 0,647. 

Berdasarkan pada tabel 4.7 didapatkan hasil estimasi variabel Experential 

marketing memiliki koefisien regresi sebesar + 8,332 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi dibawah alpha sebesar 0,05 menunjukan bahwa variabel Experential 

marketing memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. 
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Dengan demikian penelitian ini mendukung hipotesis secara tanda dan mendukung secara 

nilai signifikansi, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Experential marketing 

berpengaruh positif signifikan terhadap  Loyalitas Konsumen dan hipotesis kedua 

diterima. 

3. Uji R Experential marketing dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi 

akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa&Ashari, 

2005:125). 

Tabel 4.9 Uji R 

 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 

R Square 

Change F Change df1 df2 

1 ,702(a) ,493 ,483 1,611 

a  Predictors: (Constant), Kepuasan Konsumen, experential marketing 

b  Dependent Variable: Loyalitas Konsumen 

 

Berdasarkan tabel 4.9 besarnya koefisien determinasi (adjusted R square) 

adalah 0,483 atau 48,3% yang berarti bahwa kemampuan variabel dependen yaitu 

Loyalitas konsumen dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu 

Experential marketing dan kepuasan konsumen. Sedangkan sisanya 52.7% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 
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D. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dua kali regresi ,hasil pertama Experential 

marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen,dan 

hasil regres yang kedua experential marketing berpengaruh positif dan signifikan 

juga terhadap loyalitas konsumen,sedangkan kepuasan konsumen berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen. Jadi hanya hipotesis 

pertama dan yang kedua saja diterima. 

1. Pengaruh Experential marketing terhadap kepuasan konsumen 

Experential marketing merupakan sebuah pendekatan dalam marketing yang 

sebenarnya telah dilakukan sejak jaman dahulu hingga sekarang oleh 

pemasar,pendekatan ini dinilai sangat efisien karena sejalan dengan perkembangan 

jaman dan teknologi,para pemasar lebih menekankan difinisiasi produk untuk 

membedakan produknya dengan produk competitor.Raymond (2012) menyatakan 

bahwa experiential marketing yang terdiri dari sense,feel,think,relate,act memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

           2. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

 Loyalitas konsumen memiliki kaitan yang erat terhadap kepuasan 

konsumen,dimana konsumen yang merasa puas terhadap suatu barang ataujasa 

akan mencoba kembali membeli barang tersebut atau datang lagi untuk 

memberikan loyalitas . Para konsumen yang melakukan pembelian ulang di 

sebuah perusahaan bisa disebut mereka mempunyai loyalitas kepada perusahaan 

tersebut.Tingkat kepuasan atau kesenangan yang tinggi akan menciptakan ikatan 

emosional dengan merek tertentu,dan hal ini menciptakan loyalitas pelanggan 

yang tinggi (Kotler et al,2000). 
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           3.  Pengaruh Experential marketing terhadap loyalitas konsumen 

 Experential 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 

pelayanan.Menurut Chu (2009),kesetiaan adalah perilaku yang positif dan 

berhubungan dengan level pembelian kembali yang dilakukan oleh pelanggan 

terhadap suatu produk atau jasa secara tetap.Seseorang dikatakan dapat dikatakan 

sebagai pelanggan apabilan orang tersebut mulai membiasakan diri untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. 

Nehemia h.s (2013) menyatakan bahwa experiential marketing memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan,oleh karena itu adanya 

usaha yang kuat oleh Restoran Westlake dalam memberikan nilai tambahan bagi 

dirinya,maka perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 

4. Adapun pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Nama Variabel Standar 

koefisien (B) 

t signifikansi 

Experential marketing                

 

 

Loyalitas Konsumen 

,647 8,332 .000 
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Kepuasan Konsumen          

 

Loyalitas Konsumen 

,107 1,377 ,171 

Hasil Experential marketingterhadap Loyalitas 

Konsumen melaui Kepuasan Konsumen 
0,048578  .000 

Sumber: data primer yang diolah 

a. Berdasarkan Tabel 4.9 tentang pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung antara experiential marketing dengan loyalitas konsumen melalui 

kepuasan konsumen, menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung loyalitas 

konsumen sebesar 0,647lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung 

sebesar 0,107, sehingga dapat dinyatakan bahwa dapat dikatakan 

bahwakepuasan konsumen tidak mampu berperan sebagai variabel 

intervening antara experiential marketing dengan loyalitas konsumen. 

Kepuasan konsumen berperan sebagai variabel intervening antara 

experiential marketing dengan loyalitas konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada tabel 4.9 menunjukan 

bahwa kepuasan konsumentidak berperan sebagai variabel intervening antara 

experiential marketing dengan loyalitas konsumen, dan dapat dinyatakan bahwa 

kepuasan konsumen tidak dapat memediasi hubungan experiential marketing 

dengan variabel kepuaan konsumen. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christian dan Dharmayanti (2013), 

dimana kepuasan konsumen dapat menjadi mediasi antara experiential marketing 

terhadap loyalitas konsumen.Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa faktor 

kepuasan konsumenyang ada dalam diri konsumen bukan merupakan faktor 

terbesar yang mendorong loyalitas konsumen di Restaurant Westlake Yogyakarta, 
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sehingga diharapkan Westlake Yogyakarta dalam meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas konsumen dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

experiential marketing. 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa experiential marketing 

memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen, akan tetapi terdapat 

perbedaan hasil dimana kepuasan konsumen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen 

tidak dapat memediasi hubungan antara experiential marketingdengan loyalitas 

konsumen. 

 

 

 


