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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sense dan 

feel terhadap loyalitas konsumen serta menjelaskan strategi 

experiential marketing dalam Etika Bisnis Islam pada Rumah Makan 

Puti Minang, Tanjung Senang, Bandar Lampung.  

Populasi pada penelitian ini adalah konsumen Rumah Makan 

Puti Minang Tanjung Senang Bandar Lampung. Sampel dihitung 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Total sampel 

sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan analisis regresi linear 

berganda. Data diolah dengan menggunakan software SPSS 16.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X1 sense 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen (thitung = 2,490 > ttabel 1,984), 

variabel X2 feel tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen (thitung 

= 1,222 < ttabel 1,984) serta variabel independen antara lain sense dan 

feel secara simultan (bersama-sama) dan signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu loyalitas konsumen (Fhitung = 4,059, 

nilai signifikansi 0,02 < alpha 0,05). Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan di Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, 

penulis mendapati bahwa dalam proses kegiatan bisnis terkait strategi 

experiential marketing  yang dilakukan oleh Rumah Makan Puti 

Minang telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Sebagaimana seorang 

Muslim dalam memberikan pelayanan dan sebagainya haruslah 

berdasarkan nilai-nilai Islam guna mewujudkan nilai ketakwaan 

sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam rangka 

menjalankan misi syariat Islam. 

 

Kata Kunci : Sense, Feel, Loyalitas Konsumen, Etika Bisnis Islam 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study to know the influence of sense 

and feel towards consumers loyalty and to explain experiential 

marketing strategies in Islamic Business Ethics of Puti Minang 

Restaurant, Tanjung Senang, Bandar Lampung. 

 The population in this study was consumers of Tanjung 

Senang Puti Minang Restaurant in Bandar Lampung. The sample was 

calculated used the purposive sampling method. The total sample was 

100 respondents. The method of analysis used in this research was 

quantitative method with multiple linear regression analysis. The data 

was processed use SPSS 16 software.   

 The result of this study indicate that the variable X1 was 

affected consumers loyalty (t count = 2.490> t table 1.984), the X2 

feel variable was not affected on consumers loyalty (t count = 1.222 <t 

table 1.984) and the independent variable namely sense and feel 

simultaneously (together)  have significant influence on the dependent 

variable namely consumers loyalty, (F count = 4.059, significance 

value 0.02 <alpha0.05). Based on the result of the research conducted 

by the writer at Puti Minang Tanjung Senang Restaurant, the writer 

found that in the process of business activities related to experiential 

marketing strategies carried out by Puti Minang Restaurant, it was 

according with Islamic business ethics. As a Muslim in providing 

services and so on, it must be based on Islamic values in order to 

create the values of piety and also prove the consistency of faith in 

carry out the mission of Islamic rules. 
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MOTTO 

 

ا  ها عا ْس ُو َلَّ  ِإ ا  ًس ْف ن ا ُه  لَّ ل ا ُف  لِّ كا ُي ا ۚ  َلا  ا لاها تْ  ما با سا ا كا ها  ْ ي لا عا ا وا تْ  ما با سا تا  ۚ   اْك
ناا ناا َلا  راب َّ ْذ ِخ ا ؤا  ُ نْ  ت ا ِإ نا ي ناا أاوْ  ناِس طاْأ ْخ ا ۚ   أا نا َلا  راب َّ لْ  وا ِم ناا تاْح  ْ ي لا ا عا ًر ْص ا ِإ ما  كا

هُ  تا ْل ما ى حا لا نا  عا ي لَِّذ نْ  ا ا ِم نا ِل ْب نا  ۚ   ق ا ِه راب َّ ِب لاناا  ةا  قا طاا َلا  ا  ما ا  نا ْل مِّ حا ُت َلا  وا فُ  ۚ  ا  ْع ا  وا
ا نَّ رْ  عا ِف ْغ ا ناا لاناا وا ْم ْرحا ا تا  ۚ   وا ناا أاْن ْوَلا ْرناا ما ُص ْن ى فاا لا مِ  عا ْو قا ْل نا  ا ي ِر ِف ا كا ْل  ا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 

tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap kaum yang kafir". 

(Q.S Al Baqarah (2) : 286)
1
 

  

                                                     
 

1
Departemen Agama. Tasfir Surat Al Baqarah 286, (Online), 

tersedia di: https://quran.kemenag.go.id/sura/2/286 (24 Mei 2021) 

https://quran.kemenag.go.id/sura/2/286%20(24
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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul 

skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam 

skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, 

serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi “Pengaruh 

Strategi Experiential Marketing Guna Meningkatkan Loyalitas 

Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” Maka terlebih 

dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul 

skripsi ini. 

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan 

nilai antara satu variabel dengan variabel lain.
2
 

2. Strategi merupakan cara terbaik yang dijalankan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Selain itu pula strategi adalah suatu 

cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh 

perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam menentukan 

persaingannya dengan para kompetitiornya.
3
 

3. Experiential Marketing merupakan pendekatan yang 

menggunakan seluruh panca indera, perasaan/afeksi, kognis, 

fisik dan gaya hidup, serta hubungan dengan kultur atau 

refernsi tertentu yang akhirnya mampu memberikan suatu 

imajinasi yang berdampak timbulnya nilai  pengalaman pada 

suatu produk atau jasa.
4
 

                                                     
2
Sugiyono, Penelitian Administratif, (Bandung : Alfabeta, 2001) h.7 

3
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: C.V Andi, 

2001) h.3 
4
Andriani Kusumawati, “Analisis Pengaruh  Experiential Marketing 

Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan: Kasus Hypermart Malang 



2 

 

2
 

4. Guna diartikan sebagai manfaat, faedah dan mashlahat atas 

sesuatu.
5
 

5. Meningkatkan diartikan proses, cara, perbuatan meningkatkan 

(usaha, kegiatan, dan sebagainya). 
6
 

6. Loyalitas Pelanggan diartikan sebagai orang yang membeli 

secara teratur dan berulang-ulang. Pelangan merupakan 

seseorang yang secara terus-menerus dan berulang kali datang 

ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya 

dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa 

dan membayar produk atau jasa tersebut.
7
 

7. Etika Bisnis Islam adalah ilmu yang berkaitan dengan 

pemikiran benar atau salah, baik buruk, moral, dalam ajaran 

yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan 

mengikuti contoh teladan Nabi Muhammad SAW.
8
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi 

kasus yang dipilih, maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini 

bermaksud untuk untuk mengetahui bagaimana strategi 

experiential marketing dapat berpengaruh dalam meningkatkan 

loyalitas konsumen yang ditinjau dari etika bisnis Islam pada 

Rumah Makan Puti Minang yang berada di Tanjung Senang, 

Bandar Lampung.  

 

B. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 

tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding pada tahun 2016 yakni 

sebesar 5,03 persen. Sektor usaha industri makanan dan minuman 

di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Dalam 3 tahun 

                                                                                                                 
Town Square (MATOS)”, Jurnal Manajemen Pemasaran Modern Vol. 3 

No.1 Januari - Juni 2011 ISSN 2085-0972, h.76 
5
KBBI, 2020, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), 

tersedia di: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/guna (23 Juli 2020) 
6
KBBI, 2020, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), 

tersedia di: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peningkatan (23 Juli 2020) 
7
Dr. Lili Suryati, S.E, M.M., AMA., CITA. Manajemen Pemasaran 

Suatu Strategi dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan, (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2019), h. 93. 
8
Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif  Islam (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011), h.16 
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terakhir industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan 

secara signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor 

pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 9,81 persen, diikuti 

jasa lainnya sebesar 8,66 persen; dan Transportasi dan 

Pergudangan sebesar 8,49 persen.
9
 Berdasarkan data tersebut 

dapat dilihat bahwa perkembangan usaha khususnya industri 

makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang tinggi. 

Kondisi tersebut akan menimbulkan banyak persaingan antar 

restoran atau rumah makan semakin ketat untuk menarik pembeli 

sebanyak-banyaknya agar datang mengunjungi serta menikmati 

apa yang telah disediakan. Rumah makan atau restoran yang baru 

dibuka harus bisa semaksimal mungkin untuk mengenalkan menu-

menu terbaiknya agar bisa diterima di tengah-tengah masyarakat 

umum. Untuk rumah makan yang mempunyai usia yang cukup 

lama juga harus mampu mempertahankan kesuksesannya apalagi 

semakin menjamurnya usaha-usaha baru dengan berbagai jenis 

konsep dan menu yang ditawarkan mungkin potensial menggusur 

minat para pelanggan yang sudah lama tersebut.  

Restoran atau rumah makan yang ingin berhasil 

menembus persaingan disamping menu yang ditawarkan mereka 

juga dituntut harus sekreatif mungkin untuk mengkonsep restoran 

atau rumah makan itu sendiri. Dewasa ini, fitur-fitur yang 

diberikan oleh suatu produk/jasa tidak cukup untuk membuat 

konsumen mengkonsumsi produk tersebut secara terus menerus 

atau dapat dikatakan tidak terjadinya loyalitas konsumen tersebut. 

Bisnis makanan dan minuman menjadi salah satu bisnis yang 

banyak diminati oleh para pelaku bisnis, karena selain dapat 

menghasilkan keuntungan yang tinggi, makanan merupakan 

kebutuhan pokok masyarakat. Jadi, dimanapun dan kapanpun, 

masyarakat akan membutuhkan makanan sebagai sumber pokok 

kehidupan. Pada saat ini telah terjadi pergeseran pola hidup di 

masyarakat, di mana mereka sudah lebih terbuka dan terbiasa 

untuk makan di luar rumah karena selain efisien juga dapat 

                                                     
9
BPS, Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 Tumbuh 5,19 Persen 

(Online), Tersedia: http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/15/ekonom 

i-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html (2 Oktober 2020) 
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http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/15/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html%20(2


4 

 

4
 

dijadikan sebagai sarana refreshing, baik bersama keluarga 

maupun kerabat. Hal ini menjadikan persaingan bisnis di bidang 

makanan dan minuman menjadi semakin kompetitif. 

Ketika terjadi persaingan di dalam jenis bisnis yang sama, 

maka untuk unggul diantara yang lain sebuah perusahaan harus 

mampu dan dapat survive. Semakin banyaknya pesaing semakin 

mendorong pasar untuk terus tumbuh karena seluruh pemain 

bisnis mau tidak mau harus menjadi lebih kreatif dalam 

menjalankan usahanya untuk mempertahankan eksistensi dan 

bahkan melebarkan pangsa pasarnya. Persaingan dalam kondisi 

ekonomi yang cenderung tidak stabil saat ini, berdampak pada 

banyak bisnis yang berdiri namun hanya bertahan sementara lalu 

gulung tikar. Ketidaksiapan dalam mempersiapkan usaha jangka 

panjangnya adalah salah satu alasan mengapa banyak pengusaha 

yang gagal dalam persaingan.  

Persaingan bisnis usaha rumah makan di Bandar 

Lampung sangatlah ketat, hal ini ditunjukkan dengan banyak 

terdapat rumah makan dikawasan strategis yang siap bersaing 

merebut pasar dengan pemain lama.
10

 Perkembangan bisnis 

kuliner di Kota Bandar Lampung menunjukkan peningkatan 

dengan semakin banyaknya tempat usaha di bidang kuliner yang 

muncul. Restoran atau rumah makan yang dahulu produk 

utamanya sebagai tempat makan, kini bertambah dengan fungsi 

layanan hiburan serta tempat bertemunya teman, saudara, rekan 

bisnis, maupun untuk keperluan yang lain. Munculnya restoran 

atau rumah makan ini sebagai dampak dari adanya pasar yang 

potensial seiring dengan kemajuan Kota Bandar Lampung sebagai 

salah satu kota metropolitan. Berikut adalah beberapa nama 

restoran atau rumah makan keluarga yang ada di Kota Bandar 

Lampung: 

 

 

 

                                                     
10

Yuwandha Anggia Putri, Sri Rahayu Tri Astuti, Analisis Pengaruh 

Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan Hotel “X” Semarang, 

Aset, Februari 2010, hal. 191-195 Vol. 12 No ISSN 1693-928X, h. 192 
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Tabel 1 

Restoran di Kota Bandar Lampung 

 

Nama Restoran 

(1) 

Alamat 

(2) 

Jenis 

Makanan 

(3) 

1. Golden Dragon 
Jl. Yos Sudarso No. 272 

Telek Betung Selatan 
Nasional 

2. Garuda Jl. Kartini No. 31 Nasional 

3. Graha Gading 

Karang 
Jl. Dr. Susilo No.21 Nasional 

4. Dome Sport Arena 
Jl. Morotai No. 53, 

Sukabumi 
Nasional 

5. Texas Fried 

Chicken 

Jl. Jend. Sudirman No.66 

RT/RW.001/002 Enggal, 

Tanjung Karang Pusat 

Nasional 

6. RM. Kampoeng 

Bambu 
Jl. Griya Utama No.57 Nasional 

7. Restoran Ayam 

Betutu 73 
Jl. Dr.Susilo No.21 Nasional 

8. Mc. Donal‟s Jl. Dr. Monginsidi Nasional 

9. Saung Desa 
Jl. KH. Ahmad Dahlan 

No. 97A 
Nasional 

10. Zodiac Jl. Dr. Monginsidi Nasional 

11. Begadang I Jl. Imam Bonjol Nasional 

12. Begadang II 
Jl. Pangeran Diponegoro 

No.3 
Nasional 

13. Begadang IV Jl. Raya Kalianda Nasional 

14. Begadang V Jl. Soekarno Hatta No.50 Nasional 

15. Graha Patimurra 

Hall & Resto 
Jl. Patimura Blok A2 & 3 Nasional 

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar 

Lampung
11
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BPS, Restoran di Kota Bandar Lampung Tahun 2014, 2016 

(Online), Tersedia: https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2016/01/2 

0/80/restoran-di-kota-bandar-lampung-tahun 2014.html (3 September 2020) 
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Tabel 1 menunjukkan beberapa restoran atau rumah 

makan yang ada di Kota Bandar Lampung, masing-masing 

restoran atau rumah makan menyediakan berbagai macam menu 

makanan seperti misalnya menu masakan cita rasa nusantara, 

Chinese, Jepang dan Eropa. Salah satu restoran atau rumah makan 

dengan menu makanan cita rasa nusantara yakni masakan Padang 

yang cukup terkenal di Kota Bandar Lampung adalah Puti 

Minang, Rumah Makan Puti Minang adalah usaha yang bergerak 

dibidang kuliner dengan produk-produk antara lain nasi, rendang 

daging sapi, ayam bakar, ayam goreng, lele bakar, ikan mas bakar 

dan masih banyak lainnya. Selain penjualan langsung, Puti 

Minang juga melayani delivery order dengan cara melakukan 

pemesanan melalui nomer telepon yang tersedia
12

, buka setiap hari 

Senin-Minggu selama 24jam. Puti Minang memiliki banyak 

cabang yang sudah tersebar di beberapa wilayah di Kota Bandar 

Lampung dan luar Bandar Lampung, berikut daftar Rumah Makan 

Puti Minang yang tersebar di Kota Bandar Lampung dan luar 

Bandar Lampung: 

Tabel 2 

Daftar Rumah Makan Puti Minang (PTM Group) di Kota Bandar 

Lampung dan Kabupaten 

 

No PTM Group Alamat 

1 PTM Darussalam 
Jl. Imam Bonjol, Langkapura, 

Bandar Lampung 

2 PTM Pahoman 
Jl. Jend Sudirman No. 146, Enggal, 

Kedamaian, Bandar Lampung 

4 
PTM Tanjung 

Senang 

Jl. Ratu Dibalau No. 137, Tanjung 

Senang, Bandar Lampung 

5 PTM Sukamaju 

Jl. RE Martadinata, Sukamaju, 

Teluk Betung Timur, Bandar 

Lampung 

6 PTM Labuhan Ratu 
Jl. ZA. Pagar Alam, Kedaton, 

Bandar Lampung 

7 PTM Hajimena Jl. H. Mena Depan Auto 2000, 

                                                     
12

M. Ibnu Johan, Nur Aminudin, “Perancangan Aplikasi Penjualan 

Dan Pembelian  (Studi Kasus: Rumah Makan Puti Minang Cabang 

Pringsewu)” , Jurusan Sistem Informasi (Stmik) Pringsewu, h. 331     
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No PTM Group Alamat 

Hajimena, Natar, Lampung Selatan 

8 PTM Palapa 

Jl. Cut Nyak Dien No. 18A, 

Palapa, Tanjung Karang Pusat, 

Bandar Lampung 

9 PTM Sumur Batu 

Jl. Diponegoro No.106, Gulak 

Galik, Kec. Teluk Betung Utara, 

Bandar Lampung  

10 PTM Pesawaran 

Jl. A. Yani No.25, Bagelen, kec. 

Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran 

11 PTM Pringsewu 
Jl. Jend. Sudirman No.3C, 

Pringsewu Barat, Lampung 

12 PTM Bandarjaya 

Jl. Proklamator Raya No.116, 

Bandar jaya, Kec. Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah 

Sumber Data : Falah: Jurnal Ekonomi Syariah
13

 

 

Salah satu cabang yang ada di Kota Bandar Lampung 

yakni Puti Minang Tanjung Senang. Rumah makan ini memiliki 

berbagai macam menu yang disajikan dengan ciri khas masakan 

Padang antara lain: nasi rendang daging, lele bakar, ayam goreng, 

ikan mas bakar, perkedel, cincang dan masih banyak lagi. Rumah 

makan ini juga melayani pesanan untuk acara syukuran, baik 

untuk syukuran pernikahan ataupun khitanan dan aqiqahan. 

Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang berada 

dilokasi yang cukup strategis yang beralamat di Jalan Ratu 

Dibalau No. 137, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Rumah 

Makan Puti Minang Tanjung Senang memiliki halaman parkir 

yang cukup luas, mudah dijangkau, dan mudah untuk ditemui. 

Berada di kawasan strategis yakni dekat dengan perumahan, 

sekolah, pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat olahraga. Sehingga 

dapat menjadi peluang untuk Rumah Makan Puti Minang Tanjung 

Senang yakni dekat dengan konsumen. 

                                                     
13

Heru Wahyudi, “Sistem Bagihasil Mudharabah sebagai 

mekanisme self Regulating Terhadap Kenaikan Upah Minimum Regional 

Pada UMKM Puti Minang Group (Ptm)” , Falah: Jurnal Ekonomi Syariah , 

No 2 (Agustus 2019): 184-193, https://Doi.Org/10.22219/Jes.V4i2.9875 
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 Indikator Experiential Marketing sudah dilakukan oleh 

Puti Minang yakni sense (udara yang sejuk, layout yang rapih, 

kebersihan ruangan dan tempat makan), Feel (pelayanan yang 

diberikan ramah), Act (melakukan 3S senyum, sapa, salam), Think 

(memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan 

masukan terhadap kemajuan Puti Minang), Relate (menanyakan 

kembali pesanan konsumen). Puti Minang sudah melakukan usaha 

tersebut untuk meningkatkan loyalitas konsumen, beberapa 

indikator loyalitas antara lain melakukan pembelian berulang 

secara teratur, mereferensikan kepada orang lain.  

Menurut Bapak Kiki Sumadi selaku pimpinan cabang 

Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang Bandar Lampung, 

konsumen kerap kali berpindah dengan produk lain atau rumah 

makan lain, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang 

sedang melanda Indonesia mengakibatkan penurunan jumlah 

pengunjung, yang mananya jumlah pengunjung biasanya 

mencapai 150/perhari mengalami penurunan menjadi 100/perhari, 

walaupun sudah dilakukan usaha tersebut Rumah makan Puti 

Minang Tanjung Senang masih belum memiliki pelanggan yang 

cukup loyal hal ini dapat dilihat dari bulan ke bulan mengalami 

fluktuatif. Hal tersebut dilihat dari data penjualan atau jumlah 

pengunjung Rumah Makan Puti Minang tahun 2020 sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Volume Pengunjung Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang 

per Bulan Sejak Januari – Februari 2020 

 

Hari Jumlah Pengunjung 

Januari 1500 

Februari 1250 

Sumber Data : Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang 

Tabel 3 menunjukkan jumlah pengunjung Rumah Makan 

Puti Minang Tanjung Senang yang dari bulan Januari ke bulan 

Februari mengalami penurunan. Data tersebut menunjukkan 

jumlah pengunjung yang datang masih berfluktuatif dan 

cenderung mengalami penurunan 
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Secara umum, hampir semua restoran atau rumah makan 

yang ada di Kota Bandar Lampung memberikan jenis menu 

makanan dan tempat yang tidak jauh berbeda. Konsep yang 

ditawarkan yang cenderung disukai oleh masyarakat Kota Bandar 

Lampung adalah restoran yang memiliki suasana yang nyaman, 

disertai dengan musik, serta pelayanan yang baik. Hal tersebut 

menunjukkan persaingan yang cukup ketat antar bisnis rumah 

makan atau restoran yang ada di Bandar Lampung. 

Dalam memahami kebutuhan pelanggan, menjadi “lebih 

dekat dengan pelanggan” (“closer to customer”) merupakan suatu 

keharusan agar perusahaan bisa menjadi perusahaan yang 

digerakkan oleh pelanggan (customer driven). Perusahaan 

diharapkan bisa “mengikat pelanggan” untuk terus “bergantung” 

padanya. Kemampuan perusahaan ini tidak bisa terlepas pula 

terhadap apa yang dirasakan pelanggan, yang mana hal ini 

merupakan hasil evaluasi terhadap pengalaman yang pernah 

dirasakan selama mengkonsumsi produk tersebut. Pada waktu 

konsumen melakukan pembelian, ia tidak hanya sekedar ingin 

mendapat produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga ingin 

memperoleh nilai lebih berupa pengalaman yang menyenangkan 

saat bertransaksi dengan produk atau jasa tersebut. Konsumen 

yang mengkonsumsi akan menilai antara apa yang diharapkan 

dengan kenyataan yang didapat setelah melakukan pembelian.
14

 

Menurut Sejahtera, menemukan bahwa experiential 

marketing mencakup sense, feel, think, act, dan relate, 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, di 

mana variabel sense sebagai variabel yang dominan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Experience menurut definisi 

Schmitt adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebagai tanggapan 

stimulasi atau rangsangan, contohnya sebagaimana diciptakan 

oleh usaha-usaha sebelum dan sesudah pembelian. Experience 

seringkali merupakan hasil dari observasi langsung dan atau 

partisipasi dari kegiatan-kegiatan, baik merupakan kenyataan, 

                                                     
14

Andriani Kusumawati, “Analisis Pengaruh Experiential Marketing 

Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan: Kasus Hypermart Malang 

Town Square (MATOS)”, Jurnal Manajemen Pemasaran Modern Vol. 3 

No.1 Januari - Juni 2011 ISSN 2085-0972 
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angan-angan, maupun virtual. Dengan demikian seorang pemasar 

perlu menciptakan lingkungan dan pengaturan yang tepat agar 

dapat menghasilkan customer experience yang diinginkan. 

 Menurut Kartajaya, experiential marketing sebagai suatu 

konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk konsumen-

konsumen yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dan 

memberikan suatu feeling yang positif terhadap produk dan 

service. Dalam pen-dekatan experiential marketing produk dan 

layanan harus mampu membangkitkan sensasi dan pengalaman 

yang dapat menjadi basis loyalitas pengunjung.
15

 

Melalui Experiental Marketing, pemasar berusaha untuk 

mengerti, berinteraksi dengan konsumen dan berempati terhadap 

kebutuhan mereka. Dengan strategi ini diharapkan konsumen akan 

menjadi loyal, bersedia melakukan hubungan jangka panjang, 

menggunakan produk dan jasa perusahaan secara terus menerus 

dan merekomendasikanya kepada teman-teman dan orang terdekat 

mereka.Menurut Schmitt, Loyalitas ini akan diperoleh bila 

konsumen merasa mereka mendapatkan sesuatu yang lebih 

bernilai dibanding dengan bila mereka berpindah ke merek lain . 

Keuntungan lain yang diperoleh perusahaan dari konsumen yang 

loyal adalah bahwa mereka akan merekomendasikan merek, 

produk perusahan atau produsen secara sukarela, sehingga dapat 

menghemat pengeluaran perusahaan untuk aktivitas tersebut.
16

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 variabel, yakni 

variabel sense dan feel. Sense menurut Alma, Sense experience 

merupakan suatu pengalaman yang didasarkan pada panca indera 

dalam mempengaruhi emosional seseorang untuk menentukan 

produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Sense dapat 

menciptakan sensory experiences melalui penglihatan, suara, 

sentuhan perasaan, dan penciuman, yang memberikan kesan 

keindahan, kesenangan, kepuasan, melalui adanya stimuli, process 

dan hasil yang diperoleh karena adanya stimuli dan proses 

                                                     
15

Rohmat Dwi Jatmiko dan Sri Nastiti Adharini, “Analisis 

Experiential Marketing Dan Loyalitas  Pelanggan Jasa Wisata  (Studi Pada 

Taman Rekreasi Sengkaling Malang)”, Jurnal Manajemen Dan 

Kewirausahaan, VOL.14, NO. 2, SEPTEMBER 2012: 128-137, H.130  
16

Ibid., H. 75 



11 

 

1
1

 

tersebut.
17

 Yang mana diketahui bahwa lokasi penelitian yang 

penulis ambil merupakan restoran atau rumah makan yang 

dibutuhkan ialah pengalaman yang didasarkan dari panca indera 

yang menyangkut penglihatan (tempat), rasa (citarasa), sentuhan 

(berhadapan langsung dengan produk yang akan dikonsumsi), 

aroma/bau (udara).   

Sedangkan Feel menurut Andreani, Feel experience 

merupakan suatu pengalaman yang didasarkan pada perasaan atau 

apa yang dirasakan seseorang sehingga berpengaruh terhadap 

emosional seseorang dalam menentukan produk yang akan 

dikonsumsi. Perasaan sangatlah berbeda dengan kesan sensorik 

karena hal ini berkaitan dengan suasana hati dan emosi jiwa 

seseorang. Ini bukan sekedar menyangkut keindahan, tetapi 

suasana hati dan emosi jiwa yang mampu membangkitkan 

kebahagiaan atau bahkan kesedihan.
18

 

Islam memandang bahwa strategi Experiential Marketing 

merupakan salah satu strategi untuk menciptakan pengalaman 

yang baik dan mengesankan sehingga akan menciptakan 

timbulnya perasaan positif dan emosi yang dapat dijadikan 

referensi bagi pemasar untuk memprediksi perilaku konsumen 

dimasa mendatang berupa tindakan pembelian ulang. Salah 

satunya yang bisa dilakukan adalah dengan cara membahagiakan 

orang lain dalam hal ini yakni konsumen atau pelanggan, 

membahagiakan oranglain atau konsumen merupakan salah satu 

etika bisnis Islam. Seperti dituturkan dalam Hadis riwayat Ibnu 

Abbas RA yang menyatakan bahwa Baginda Nabi Muhammad 

SAW bersabda: 

ا ًَ ُْهُ ٍِ َعبَّاٍس َسِضَى هللاُ تََعانَى َع ٍْ اِْب ٌَّ َسُسْىَل هللاِ صهى هللا  َع  لَاَل : إِ

ُشْوِس  اِل اِنَى هللاِ بَْعَذ اْنفََشائِِض إِْدَخاُل انسُّ ًَ ٌَّ اََحبَّ اْْلَْع عهيّ وسهى لَاَل إِ

ْسهِِى. ًُ  َعهَى اْن

                                                     
17

Dewi Ayu Miftahul Jannah, Nurita Andriani, Mohammad Arief, 

“Pengaruh Strategi Experiential Marketing Terhadap Kepuasan Pengunjung 

Museum Sepuluh Nopember Surabaya”, Jurnal Studi Manajemen Dan 

Bisnis, Vol 1 No. 1 Tahun (2014): h. 54 
18
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“Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah SWT 

setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah 

menggembirakan muslim yang lain.” (H.R Ibnu Abbas RA)  
Keutamaan membuat orang lain bahagia dalam islam 

yang lain adalah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah swt. 

Hal ini terdapat dalam kitab Al „Athiyyatul Haniyyah yang 

berbunyi
19

: 

ٍٍ ُسُشْوًسا، َخهََك هللاُ  ٍْ اَْدَخَم َعهَى ُيْؤِي ٍْ َرنَِا انُسُشْوِس ُسِوَي، َي  ِي

ٌَ نَُّ اِنَى يَْىِو اْنمِيَاَيتِ  ٍَ اَْنَف َيهٍَا، يَْستَْغفُِشْو  َسْبِعْي
“Barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, 

Allah Ta’ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan 

memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat sebab ia telah 

membahagiakan orang lain.”  
Keutamaan membuat orang lain bahagia dalam islam juga 

seperti menanam hal baik yang akan mendapatkan balasan yang 

serupa sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al 

Zalzalah Ayat 7 yang berbunyi: 

 ٍْ ًَ َ ُِ ف ََش ا ي ًش يْ ةٍ َخ سَّ اَل رَ َ م ثْ ْم ِي ًَ ْع َ  ي
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”. (Q.S Al 

Zalzalah Ayat 7)
20

  
Sejak zaman Rasulullah SAW Islam telah mengajarkan 

tentang etika dalam bisnis termasuk tata cara yang sesuai dengan 

ajaran islam. Islam juga mengatur semua tentang kehidupan tanpa 

terkecuali, termasuk dalam lingkup bisnis. Dalam literatur lain 

juga bahwa bisnis dalam Islam disebut syirkah. Pemasaran syariah 

merupakan disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran, dan perubahan value dan suatu inisiator 

dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
21

 

Pada zaman Rasulullah ini sudah diterapkan bagaimana 

cara-cara dan akhlak yang baik dalam melakukan suatu bisnis 

                                                     
19

Minanews. Keutamaan Membahagiakan Orang Lain, (Online), 

tersedia di: https://minanews.net/keutamaan-membahagiakan-orang-lain/ (15 

September 2020). 
20

Tafsir Quran, (Online), tersedia di: https://tafsirq.com/99-az-

zalzalah/ayat-7 (15 September 2020). 
21

Aziz Hakim Muhammad, System Oprasional Pemasaran Syariah, 

(Jakarta: Renaisan,2007). hlm 15 

https://minanews.net/keutamaan-membahagiakan-orang-lain/
https://tafsirq.com/99-az-zalzalah/ayat-7%20(15
https://tafsirq.com/99-az-zalzalah/ayat-7%20(15
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dalam Islam, dimana ada suatu nilai kesopanan, tatakrama, ramah 

tamah, penawaran yang telah dilakukan dalam beretika. Islam juga 

menganjurkan umatnnya untuk melayani pembeli-pembeli yang 

datang dengan sebaik mungkin, seperti halnya pepatah “tamu 

adalah raja” maka segala sesuatau yang diinginkan harus dilayani 

dan diterima selagi itu masih dalam beretika dan menurut Islam. 

Dalam beretika secara umum pedoman Islam tentang 

masalah kerja tidak membolehkan umatnya untuk bekerja mencari 

uang dengan sesuka hatinya dan melakukan hal yang tidak 

diperbolehkan dalam islam, seperti menipu, bermain curang, 

memfitnah, dan perbuatan bathil lainnya. Tetapi islam meberikan 

kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak 

boleh dalam mencari pembekalan hidup, dengan menitik beratkan 

juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan di dzalimi. 

Semua yang saling mendatangkan manfaat antara individu-

individu yang saling rele-merelakan dan adil adalah dibenarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil dan membahas judul skripsi yaitu “Pengaruh 

Strategi Experiential Marketing Guna Meningkatkan Loyalitas 

Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada 

Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang Bandar 

Lampung)”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 

tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding pada tahun 2016 yakni 

sebesar 5,03 persen. Sektor usaha industri makanan dan minuman 

di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Dalam 3 tahun 

terakhir industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan 

secara signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor 

pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 9,81 persen, diikuti 

jasa lainnya sebesar 8,66 persen; dan Transportasi dan 
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Pergudangan sebesar 8,49 persen.
22

 Berdasarkan data tersebut 

dapat dilihat bahwa perkembangan usaha khususnya industri 

makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang tinggi. 

Kondisi tersebut akan menimbulkan banyak persaingan antar 

restoran atau rumah makan semakin ketat untuk menarik pembeli 

sebanyak-banyaknya agar datang mengunjungi serta menikmati 

apa yang telah disediakan.  

Rumah makan atau restoran yang baru dibuka harus bisa 

semaksimal mungkin untuk mengenalkan menu-menu terbaiknya 

agar bisa diterima di tengah-tengah masyarakat umum. Untuk 

rumah makan yang mempunyai usia yang cukup lama juga harus 

mampu mempertahankan kesuksesannya apalagi semakin 

menjamurnya usaha-usaha baru dengan berbagai jenis konsep dan 

menu yang ditawarkan mungkin potensial menggusur minat para 

pelanggan yang sudah lama tersebut.  

Restoran atau rumah makan yang ingin berhasil dalam 

menembus persaingan, disamping menu yang ditawarkan mereka 

juga dituntut harus sekreatif mungkin untuk mengkonsep restoran 

atau rumah makan itu sendiri. Dewasa ini, fitur-fitur yang 

diberikan oleh suatu produk/jasa tidak cukup untuk membuat 

konsumen mengkonsumsi produk tersebut secara terus menerus 

atau dapat dikatakan tidak terjadinya loyalitas konsumen tersebut. 

Bisnis makanan dan minuman menjadi salah satu bisnis yang 

banyak diminati oleh para pelaku bisnis, karena selain dapat 

menghasilkan keuntungan yang tinggi, makanan merupakan 

kebutuhan pokok masyarakat. Jadi, dimanapun dan kapanpun, 

masyarakat akan membutuhkan makanan sebagai sumber pokok 

kehidupan. Pada saat ini telah terjadi pergeseran pola hidup di 

masyarakat, di mana mereka sudah lebih terbuka dan terbiasa 

untuk makan di luar rumah karena selain efisien juga dapat 

dijadikan sebagai sarana refreshing, baik bersama keluarga 

maupun kerabat. Hal ini menjadikan persaingan bisnis di bidang 

makanan dan minuman menjadi semakin kompetitif. 

                                                     
22

BPS, Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 Tumbuh 5,19 Persen 

(Online), Tersedia: http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/15/ekonom 

i-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html (2 Oktober 2020) 

http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/15/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html%20(2
http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/15/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html%20(2
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Ketika terjadi persaingan di dalam jenis bisnis yang sama, 

maka untuk unggul diantara yang lain sebuah perusahaan harus 

mampu dan dapat survive. Semakin banyaknya pesaing semakin 

mendorong pasar untuk terus tumbuh karena seluruh pemain 

bisnis mau tidak mau harus menjadi lebih kreatif dalam 

menjalankan usahanya untuk mempertahankan eksistensi dan 

bahkan melebarkan pangsa pasarnya. Persaingan dalam kondisi 

ekonomi yang cenderung tidak stabil saat ini, berdampak pada 

banyak bisnis yang berdiri namun hanya bertahan sementara lalu 

gulung tikar. Ketidaksiapan dalam mempersiapkan usaha jangka 

panjangnya adalah salah satu alasan mengapa banyak pengusaha 

yang gagal dalam persaingan.  

Persaingan bisnis usaha rumah makan di Bandar 

Lampung sangatlah ketat, hal ini ditunjukkan dengan banyak 

terdapat rumah makan dikawasan strategis yang siap bersaing 

merebut pasar dengan pemain lama.
23

 Perkembangan bisnis 

kuliner di Kota Bandar Lampung menunjukkan peningkatan 

dengan semakin banyaknya tempat usaha di bidang kuliner yang 

muncul. Restoran atau rumah makan yang dahulu produk 

utamanya sebagai tempat makan, kini bertambah dengan fungsi 

layanan hiburan serta tempat bertemunya teman, saudara, rekan 

bisnis, maupun untuk keperluan yang lain. Munculnya restoran 

atau rumah makan ini sebagai dampak dari adanya pasar yang 

potensial seiring dengan kemajuan Kota Bandar Lampung sebagai 

salah satu kota metropolitan. 

    

D. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini tidak memberikan suatu pengertian 

dan pemahaman yang rancu, maka dalam penyusunan skripsi ini 

perlu adanya batasan masalah.  

1. Subjek dari penelitian ini adalah konsumen Rumah Makan 

Puti Minang Tanjung, Bandar Lampung. 

                                                     
23

Yuwandha Anggia Putri, Sri Rahayu Tri Astuti, Analisis Pengaruh 

Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan Hotel “X” Semarang, 

Aset, Februari 2010, hal. 191-195 Vol. 12 No ISSN 1693-928X, h. 192 
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2. Penelitian ini menganalisa pengaruh strategi experiential 

marketing guna meningkatkan loyalitas konsumen ditinjau 

dari Etika Bisnis Islam 

3. Penelitian ini menitik beratkan bagaimana strategi 

experiential marketing dapat menjadi sebuah strategi yang 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh sense terhadap  loyalitas konsumen 

pada Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, Bandar 

Lampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh feel terhadap loyalitas konsumen 

pada Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, Bandar 

Lampung? 

3. Apakah terdapat pengaruh sense dan feel secara simultan 

terhadap loyalitas konsumen pada Rumah Makan Puti Minang 

Tanjung Senang, Bandar Lampung? 

4. Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terkait strategi 

experiential marketing dalam meningkatkan loyalitas 

konsumen pada Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, 

Bandar Lampung? 

 

F. Tujuan Masalah 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh sense terhadap loyalitas 

konsumen pada Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh feel terhadap loyalitas konsumen 

pada Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, Bandar 

Lampung. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh sense dan feel secara simultan 

terhadap loyalitas konsumen pada Rumah Makan Puti Minang 

Tanjung Senang, Bandar Lampung. 

4. Untuk menjelaskan strategi experiential marketing dalam 

Etika Bisnis Islam pada Rumah Makan Puti Minang, Tanjung 

Senang, Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini diantara lain :  

1. Secara teoritis  

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat bagi bidang keilmuan manajemen. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan 

utnuk penelitian lanjutan, menjadi tambahan 

pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan 

mengenai strategi experiential marketing. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi semua pelaku usaha dalam 

memberikan pengalaman dan kesan yang baik kepada 

konsumen sehingga mendapat respon serta penilaian yang 

baik guna menunjang keberlanjutan usaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola 

pikir yang dinamis kemudian menuangkan dalam bentuk 

karya ilmiah.  Menjadi tolak ukur kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkulihan. 

b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah 

ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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Tabel 4 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Yuwanda 

Anggia 

Putri dan 

Sri 

Rahayu 

Tri Astuti 

Analisis 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Hotel “X” 

Semarang 

Kuantitatif 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Variabel 

Experiential 

Marketing  

mempunyai 

pengaruh 

positif 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan.24  

Menggunakan 

Variabel 

Experiential 

Marketing. 

Metode 

Kuantitatif 

Tahun 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Berdasarkan 

Etika Bisnis 

Islam 

Januar. 

T. 

Oeyono 

dan Diah 

Dharmay

anti, S.E., 

M.Si. 

Analisa 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Melalui 

Kepuasan 

Sebagai 

Intervening 

Variabel Di 

Tator Cafe 

Surabaya 

Town Square 

Kuantitatif 

Analisis 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

Tator Cafe 

Surabaya 

Town 

Square25 

Menggunakan 

Variabel 

Experiential 

Marketing. 

Metode 

Kuantitatif 

Tahun 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Berdasarkan 

Etika Bisnis 

Islam 

Andriani 

Kusuma

wati 

Analisis 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

Terhadap 

Kepuasan 

dan Loyalitas 

Pelanggan: 

Kasus 

Hypermart 

Malang Town 

Kuantitatif  

Analisis 

Pengaruh 

Hypermart 

Malang Town 

Square harus 

tetap menjaga 

dan terus 

berupaya 

memberi 

pengalaman 

yang baik 

kepada 

pelanggan 

Menggunakan 

Variabel 

Experiential 

Marketing. 

Metode 

Kuantitatif 

Tahun 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Berdasarkan 

Etika Bisnis 

Islam 

                                                     
24

Yuwandha Anggia Putri, Sri Rahayu Tri Astuti, Analisis Pengaruh 

Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan Hotel “X” Semarang, 

Aset, Februari 2010, hal. 191-195 Vol. 12 No ISSN 1693-928X, h. 192 
25

Januar.T.Oeyono Dan Diah Dharmayanti, S.E., M.Si., Analisa 

Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui 

Kepuasan Sebagai  Intervening Variabel Di Tator Cafe Surabaya 

TownSquare, Jurnal Manajemen Pemasaran Vol. 1, No. 2, (2013) 1-9  



19 

 

1
9

 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Square 

(MATOS) 

melalui 

experiential 

marketing 26 

Fransisca 

Andreani 

Experiential 

Marketing 

(Sebuah 

Pendekatan 

Pemasaran) 

Kuantitatif 

Pengaruh 

Hubungan 

Experiential 

marketing 

sebenarnya 

lebih dari 

sekedar 

memberikan 

peluang/ 

kesempatan 

pada 

pelanggan 

untuk 

memperoleh 

pengalaman 

emosional 

dan rasional  

Menggunakan 

Variabel 

Experiential 

Marketing. 

 

Tahun 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Berdasarkan 

Etika Bisnis 

Islam 

Dewi 

Ayu 

Miftahul 

jannah, 

Nurita 

Andriani, 

Mohamm

ad Arief 

Pengaruh 

Strategi 

Experiential 

Marketing 

Terhadap 

Kepuasan 

Pengunjung 

Museum 

Sepuluh 

Nopember 

Surabaya 

Kuantitatif 

Analisis 

Pengaruh 

Variabel 

Experiential 

Marketing 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

pengunjung.27 

Menggunakan 

Variabel 

Experiential 

Marketing. 

 

 

Tahun 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Berdasarkan 

Etika Bisnis 

Islam 

Gersom 

Hendarso

no dan 

Sugiono 

Sugiharto

, S.E., 

M.M 

Analisa 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

Tehadap 

Minat Beli 

Ulang 

Konsumen 

Cafe Buntos 

Kuantitatif 

Analisis 

Pengaruh 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa secara 

parsial 

komponen 

experiential 

marketing 

berpengaruh 

secara 

Menggunakan 

Variabel 

Experiential 

Marketing. 

 

Tahun 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Berdasarkan 

Etika Bisnis 

Islam 

                                                     
26

Andriani Kusumawati, Analisis Pengaruh Experiential Marketing 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan: Kasus Hypermart Malang 

Town Square (MATOS), Jurnal Manajemen Pemasaran Modern Vol. 3 No.1 

Januari - Juni 2011 ISSN 2085-0972. h.85 
27

Dewi Ayu Miftahul jannah, Nurita Andriani, Mohammad Arief, 

Pengaruh Strategi Experiential Marketing Terhadap Kepuasan Pengunjung 

Museum Sepuluh Nopember Surabaya, Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis 

Vol 1 No. 1 Tahun 2014 
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Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

99 Sidoarjo signifikan 

terhadap 

Minat Beli 

Ulang. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
28

Gersom Hendarsono dan Sugiono Sugiharto, S.E., M.M., Analisa 

Pengaruh Experiential Marketing Tehadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe 

Buntos 99 Sidoarjo, JURNAL MANAJEMEN PEMASARAN Vol. 1, No. 2, 

(2013) 1-8 
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I. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematikan penulisan 

skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang pemasaran, loyalitas 

pelanggan, experiential marketing (sense,  feel,  think,  

act, dan relate), etika bisnis islam, serta kerangka 

berfikir dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi, 

sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas data, 

uji prasarat analisis, dan uji hipotesis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang gambaran hasil penelitian dan 

pembahasan hasil analisis data secara kuantitatif. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi 
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BAB II 

Landasan Teori 

 

 

A. Pemasaran  

1. Pengertian Pemasaran  

 Pada dasarnya pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk dan nilai dengan yang lain 

The American Marketing Association (Kotler and Keller, 

Holleson) menyatakan bahwa: 

 Definisi pemasaran yang lebih menekankan pada 

proses manajerial yaitu proses perencanaan dan penepatan 

konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan individu dan organisasi. Dalam hal ini 

pemasaran melibatkan sejumlah fungsi manajerial yang saling 

berhubungan dalam suatu proses manajemen, yaitu analysis, 

planning, implementation, dan control.
29

 

 Pengertian pemasaran tidak terbatas hanya dalam 

dunia bisnis saja. Pemasaran ternyata dapat mempunyai 

makna yang lebih luas, yang mencakup makna 

kemasyarakatan. Untuk memahami itu, dapat kiranya melalui 

definisi pemasaran yang diberikan oleh Philip Kotler sebagai 

berikut: 

 “Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan 

pada usaha untuk memuaskan keinginan (wants) dan 

kebutuhan (needs) melalui proses pertukaran.” 

 Berdasarkan pada definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa titik tolak terletak pada kebutuhan dan keinginan 

manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia dapat dipenuhi 

oleh adanya produk atau sumber-sumber (resources) atau alat 

pemuas (satisfier). Produk tersebut dapat berupa benda, jasa, 

                                                     
29

Dr. Lili Suryati, S.E, M.M., AMA., CITA., Manajemen 

Pemasaran (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 2. 
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kegiatan (activity) orang (person), tempat, organisasi, atau 

gagasan (idea).
30

 Pemasaran berhubungan erat dengan 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan orang-orang dan 

masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran terpendek 

adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Dengan 

kecerdasan pemasaran, kebutuhan pribadi atau sosial diubah 

menjadi peluang bisnis yang mampu menghasilkan laba.  

 Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan seperangkat 

proses nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemegang saham. 

 Sedangkan Manajemen Pemasaran diartikan sebagai 

suatu seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan 

nilai pelanggan yang unggul. Sedangkan definisi menurut 

manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni 

menjual produk.  

 Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan 

memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau 

jasa cocok dengan pelanggan, dan selanjutnya menjual dengan 

sendirinya.
31

 

 

2. Proses Pemasaran 

Proses pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:6) sebagai berikut: 

                                                     
30

Warnadi, S.E., M.Si, Aris Triyono, S.E., M.M, Manajemen 

Pemasaran (Sleman: CV Budi Utama, 2019), h. 2. 
31

Henry, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM, Manajemen Pemasaran 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2019), h. 4.  
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Gambar 1 

Model Kompleks Proses Pemasaran
32

 

  Gambar 1 menunjukkan model komples 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.  

 

3. Konsep Pemasaran  

 Kotler dan Armstrong, ada lima konsep alternatif 

yang mendasari langkah-langkah organisasi dalam merancang 

dan melaksanakan strategi pemasaran. Konsep-konsep 

tersebut antara lain: 

a. 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. 

b. 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.     

 

                                                     
32

Dr. Darmanto, M.M, Drs. Sri Wardoyo, M.M, Manajemen 

Pemasaran (Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 6.   
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c. Konsep penjualan  

Ide bahwa konsumen tidak akan membeli produk 

perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala 

penjualan dan usaha promosi yang besar.  

d. 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.  

e. 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.  

 

B. Loyalitas Pelanggan  

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan  

 Menurut Tjiptono, terciptanya kepuasan dapat 

memberikan beberapa manfaat diantaranya hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, menjadi dasar 

bagi pembelian ulang dan menciptakan loyalitas pelanggan 

serta rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

perusahaan.  

 Menurut Kotler, hubungan antara kepuasan dan 

loyalitas adalah saat dimana konsumen mencapai tingkat 

kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan emosi yang 

kuatdan komitmen jangka panjang dengan merek perusahaan. 

Kesetiaan konsumen tidak terbentuk dalam waktu singkat 

tetapi melalui proses belajar dan berdasarkan hasil 

pengalaman dari konsumen itu sendiri dari pembelian 

konsisten sepanjang waktu. Bila yang didapat sudah sesuai 

dengan harapan, maka proses pembelian ini terus berulang. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa telah timbul kesetiaan 

konsumen. Bila dari pengalamannya, konsumen tidak 

mendapatkan merek yang memuaskan maka ia tidak akan 
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berhenti untuk mencoba merek-merek lain sampai ia 

mendapatkan produk atau jasa yang memenuhi kriteria yang 

mereka tetapkan.  

 Loyalitas merupakan besarnya konsumsi dan 

frekuensi pembelian dilakukan oleh seorang konsumen 

terhadap suatu perusahaan. Dan mereka berhasil menemukan 

bahwa kualitas keterhubungan yang terdiri dari kepuasan, 

kepercayaan dan komitmen mempunyai hubungan yang 

positif dengan loyalitas.Loyalitas pelanggan sangat penting 

artinya bagi perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan 

hidup maupun keberhasilan usahanya. Olson dalam Musanto , 

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 pembelian yang berulang-

ulang tersebut.
33

  

 Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan dapat didefinisikan sebagai perilaku 

pelanggan yang membeli secara loyal dengan melakukan  

pembelian berulang produk atau jasa secara teratur dan 

mereferensikan kepada orang lain.  

 

2. Teori Loyalitas Pelanggan 

 Perilaku setelah pembelian suatu produk ditentukan 

oleh kepuasan atau ketidakpuasan akan suatu produk sebagai 

akhir dari proses penjualan perusahaan. Bagaimana perilaku 

dalam melakukan pembelian ulang, bagaimana sikap 

pelanggan dalam mengekspresikan produk yang telah 

dipakainya dan perilaku lain yang menggambarkan reaksi 

pelanggan atas produk yang telah dirasakannya. Sebagaimana 

diketahui tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 

para pelanggan merasa puas. 

                                                     
33

Andriani Kusumawati, Analisis Pengaruh Experiential Marketing 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan: Kasus Hypermart Malang 

Town Square (MATOS), Jurnal Manajemen Pemasaran Modern Vol. 3 No.1 

Januari - Juni 2011 ISSN 2085-0972. h. 85   
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 Menurut Tjiptono dalam Kartika Imasari, terciptanya 

kepuasan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya menjadi 

harmonis sehingga memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap merek 

serta membuat suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan.  

 Secara harfiah, loyal berarti setia, atau loyal dapat 

diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul yanpa 

adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada 

masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. 

Sedangkan konsep loyalitas lebih menekankan kepada 

perilaku pembeliannya. 

 Menurut Kotler&Keller, loyalitas pelanggan 

didefinisikan sebagai orang yang membeli, khususnya yang 

membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan 

merupakan seseorang yang terus-menerus dan berulang kali 

datang kesuatu tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar suatu produk atau jasa 

tersebut. Dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan 

peralihan perilaku.
34

 

 Loyalitas adalah respon perilaku pembelian yang 

dapat terungkap secara terus-menerus oleh pengambil 

keputusan dengan memperhatikan satu produk atau lebih 

produk alternatif dari jumlah produk sejenis dan merupakan 

fungsi psikologis. Perlu ditekankan bahwa hal tersebut dengan 

perilaku pembeli ulang, loyalitas pelanggan menyertakan 

aspek perasaan, tidak melibatkan aspek efektif didalamnya. 

 Menurut Kotler dan Keller juga mendefinisikan 

loyalitas pelanggan sebagai “the long term success of the 

particular brand is not based on the number of customer who 

purchase it only once, but on the number who become repear 

                                                     
34

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (PT. 

Indeks, 2007), h., 175 
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purchase.” Melalui definisi ini, Kotler dan Keller ingin 

menjelaskan bahwa konsumen akan loyal diukur melalui tiga 

hal dibawah ini, yaitu Word Of Mouth : merekomendasikan 

orang lain untuk membeli atau mereferensikan kepada orang 

lain. Reject Another : menolak menggunakan produk lain atau 

menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Repeat 

Purchasing : berapa sering konsumen melakukan pembelian 

ulang. 

 Sukses tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan 

pelanggan yang loyal sangat tergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai dan secara terus-menerus 

berupaya memperbaikinya. Untuk meningkatkan kepuasan, 

perusahaan harus menambah nilai yang dapat membuat para 

pelanggannya mendapatkan apa yang mereka bayar atau lebih 

dari yang mereka harapkan, sehingga mereka dapat bertahan 

dan mengarah pada pembelian ulang, perekomendasian dan 

perekomendasian yang meningkat.
35

 

 Griffin berpendapat bahwa pelanggan yang loyal 

adalah pelanggan yang sangat puas dengan produk atau jasa 

tertentu sehingga mempunyai nilai antusiasme yang tinggi 

untuk memperkenalkannya kepada siapapun yang dikenal. 

Seseorang pelanggan yang loyal memiliki prasangka spesifik 

mengenai apa yang akan dibeli, dari mana atau dari siapa ia 

membeli produk tersebut Pembeliannya bukan merupakan 

peristiwa acak. Selain itu, loyalitas menunjukkan kondisi dari 

durasi waktu dan mensyaratkan bahwa tindakan kurang dari 

dua kali.
36

 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

 Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas 

konsumen, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut Robinette faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah perhatian 

                                                     
35

 Kotler dan Keller, Op.Cit. hlm., 193 
36

Fandy Tjiptono, Chandra Gregous, Pemasaran Strategik, 

(Yogyakarta: Andi, Edisi 2,2012), h., 80 
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(caring), kepercayaan (trust), perlindungan (length of 

pratonage), dan kepuasan akumulatif (overall satisfaction).  

  Faktor pertama yaitu perhatian (caring), perusahaan 

harus dapat melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan, 

maupun permasalahan yang dihadapi oleh 

konsumen/pelanggan. Dengan perhatian itu, pelanggan akan 

menjadi puas dengan perusahaan dan melakukan transaksi 

ulang dengan perusahaan, dan pada akhirnya mereka akan 

menjadi pelanggan yang loyal. Semakin perusahaan 

menunjukkan perhatiannya, maka akan semakin besar 

loyalitas pelanggan itu muncul. 

 Faktor kedua yaitu kepercayaan (trust), kepercayaan 

timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak 

saling mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin 

diantara konsumen/pelanggan dengan perusahaan, maka usaha 

untuk membinanya akan menjadi semakin mudah, hubungan 

perusahaan dan pelanggan tercermin dari tingkat kepercayaan 

para pelanggan. Apabila tingkat kepercayaan pelanggan 

tinggi, maka hubungan perusahaan dan pelanggan akan 

semakin kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam membina hubungan dengan pelanggan, 

yaitu segala jenis produk yang dihasilkan perusahaan harus 

memiliki kualitas atau kesempurnaan seperti yang seharusnya 

atau sebagaimana dijanjikan, sehingga pelanggan tidak merasa 

tertipu, yang mana hal ini dapat mengakibatkan pelanggan 

berpindah ke produk pesaing. 

 Faktor ketiga yaitu perlindungan (length of 

patronage), perusahaan harus dapat memberikan perlindungan 

kepada pelanggannya, baik berupa kualitas produk, pelayanan, 

komplain atau layanan purna jual. Dengan demikian, 

pelanggan tidak khawatir terhadap perusahaan dalam 

melakukan transaksi dan berhubungan dengan perusahaan, 

karena pelanggan merasa perusahaan memberikan 

perlindungan yang mereka butuhkan. 

 Dan faktor keempat yaitu kepuasan akumulatif 

(overall satisfaction), kepuasan akumulatif adalah 

keseluruhan penilaian berdasarkan total pembelian dan 
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konsumsi atas barang dan jasa pada suatu periode tertentu. 

Kepuasan akumulatif ditentukan oleh berbagai komponen 

seperti kepuasan terhadap sikap karyawan, dan kepuasan 

terhadap perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan 

harus dapat memberikan rasa puas kepada pelanggan dalam 

melakukan segala transaksi dengan perusahaan, sehingga 

dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan dan 

meningkatkan fungsi dan kegunaan dari segala fasilitas dan 

sumber daya yang dimiliki agar pelanggan dapat 

memanfaatkannya kapan saja dan dimana saja. 

 

4. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Kotler yang dialih bahasakan oleh Benjamin 

Molan mengartikan bahwa pelanggan yang sangat puas akan 

tetap setia dalam waktu yang lebih lama, membeli lebih 

banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru baru 

dan memperbaharui produk-produk yang telah ada, 

membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan 

produknya, memberikan perhatian yang lebih sedikit pada 

merek dan iklan para pesaing serta kurang peka terhadap 

harga, menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan 

pelanggan baru karena transaksinya rutin. Oleh karena itu 

perlu untuk mengetahui karakteristik pelanggan yang loyal 

terhadap perusahaan atau merek. Terdapat beberapa 

karakteristik umum yang dapat didefinisikan oleh Griffin 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pembelian barang berulang secara teratur 

konsumen melakukan pembelian secara continue pada 

suatu produk tertentu. 

b. Membeli antar lini produk atau jasa (purchase across 

product and service linies). Konsumen tidak hanya 

membeli produk perusahaan, namun juga konsumen 

membeli jasa dari perusahaan yang sama, seperti 

menggunakan jasa pengiriman atau teknisi dari 

perusahaan tempat konsumen membeli produk, tidak 

menggunakan jasa pengiriman atau teknisi dari tempat 

lain. 
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c. Mereferensikan kepada orang lain (Refers Other). Dimana 

konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut 

berkenaan dengan produk tersebut. 

 Menurut Widyawati dalam jurnal Dwi Kartika Putri, 

karakteristik atau indikator dari loyalitas pelanggan meliputi:
37

 

a. Minat pembelian ulang 

b. Word of Mouth Positive 

c. Minat membeli produk atau jasa lain di toko yang Sama 

Pelanggan yang loyal merupakan asset bagi 

perusahaan, hal ini dapat dilihat berdasarkan karakteristik 

yang dimilikinya. Oleh karena itu, loyalitas konsumen 

merupakan suatu ukuran yang bisa diandalkan untuk 

memprediksi pertumbuhan dimasa yang akan datang bagi 

suatu perusahaan. 

Setiap hari konsumen selalu membuat keputusan 

pembelian. Perilaku ini terarah pada pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan yang pada akhirnya akan menjadi permintaan 

bila disertai kemampuan daya beli serta pengalaman nyata dan 

harapan akan kepuasan dalam menggunakan barang atau jasa. 

Dan apabila barang/jasa tersebut dianggap dapat memuaskan 

kebutuhan konsumennya maka konsumen akan melakukan 

pembelian ulang, yang akan merubah status konsumen 

menjadi pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas, perusahaan tidak hanya 

membuat dan menawarkan produk, melainkan perusahaan 

harus mencari apa yang akan menjadi kebutuhan dan 

keinginan dari pelanggan. Perusahaan yang ingin berkembang 

harus memuaskan para pelanggannya. Selain itu pelanggan 

yang loyal cenderung lebih menguntungkan daripada 

pelanggan yang tidak loyal. 
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5. Loyalitas Pelanggan dalam Islam 

 Loyalitas sangat penting maknanya bagi setiap umat. 

Umumnya tingkat loyalitas muncul diawali dari sikap rasa 

percaya seseorang kepada orang lain, dan jika dalam dunia 

usaha rasa kepercayaan dapat terbentuk dengan baik, maka 

loyalitas tersebut dapat tercipta dengan sendirinya. 

 Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak 

pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke 

dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah 

rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk 

memegang teguh etika dan moral bisnis islami yang 

mencakup Husnul Khuluq. Pada derajat ini Allah akan 

melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, 

dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia 

tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan 

melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu 

dari akhlak yang baik dalam bisnis islam adalah kejujuran. 

   

C. Experiential Marketing  

1. Pengertian Experiential Marketing  

  Experiential Marketing berasal dari dua kata yaitu 

Experience dan Marketing. Definisi experience menurut 

Schmitt: “Experiences are private events that occur in 

response to some stimulation (e.g. as provided by marketing 

efforts before and after purchase)” yang berarti pengalaman 

merupakan peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi 

dikarenakan adanya stimulus tertentu (misalnya yang 

diberikan oleh pihak pemasar sebelum dan sesudah pembelian 

barang atau jasa).   

 Pine II dan Gilmore  berpendapat bahwa “Experience 

are event that engage individuals in a personal way” yang 

berarti pengalaman adalah suatu kejadian yang terjadi dan 

mengikat pada setiap individu secara personal. Sedangkan 

pengertian marketing menurut Evans and Berman: “Marketing 

is the anticipation, management and satisfaction of demand 

through the exchange process”, artinya bahwa marketing 

adalah suatu aktivitas untuk melakukan antisipasi, 
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pengelolaan dan pencapaian kepuasan konsumen melalui 

proses pertukaran.   

 Menurut Kotler: ”Marketing is typically seen as the 

task of crediting, promoting and delivering goods and 

services to consumers and businesses”, artinya marketing 

adalah suatu aktivitas bertypikal sebagai tugas untuk 

berekreasi atau menciptakan, berpromosi dan menjembatani 

antara barang dan jasa kepada konsumen dan bisnis. Bisa 

dikatakan bahwa pengertian Experiential Marketing adalah 

suatu aktivitas untuk melakukan antisipasi, pengelolaan dan 

pencapaian kepuasan konsumen melalui proses pertukaran 

yang merupakan peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi 

sebagai tanggapan atau beberapa stimulus.
38

   

 Experience menurut Robinette dan Brand, 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). 

Experiental Marketing. Experiental marketing adalah 

suatu konsep pemasaran yang bertujuan membentuk 

pelanggan yang loyal dengan cara menyentuh emosi 

pelanggan dengan menciptakan pengalaman-pengalaman 

positif dan memberikan suatu feeling yang positif terhadap 

jasa dan produk mereka. 

 Experiental marketing merupakan suatu pendekatan 

pemasaran yang melibatkan emosi dan perasaan konsumen 

dengan menciptakan pengalaman-pengalaman yang positif 

dan tak terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan 

fanatik terhadap produk tersebut. Dalam kondisi sekarang,  

pemasar tidak bisa hanya mengandalkan fitur dan benefit 

sebagai senjata karena kedua hal itu adalah hal yang paling 

                                                     
38
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mudah ditiru pesaing. Sedangkan pada experiential marketing 

perusahaan tidak hanya berorientasi pada fitur dan benefit 

tetapi juga mengutamakan emosi pelanggan dengan 

memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa memberikan kepuasan 

bagi pelanggan sehingga tercapai memorable experience. 

Konsep ini juga mendorong perusahaan semakin kreatif 

memikirkan bagaimana langkah pemasaran menarik minat 

konsumen untuk membeli dan menjadi loyal terhadap produk 

tersebut. Pada masa sekarang, jangan harap konsumen akan 

menoleh kepada suatu produk jika tidak “membungkusnya” 

dengan pengalaman yang unik. Kita bisa melihat industri 

telepon genggam yang semakin lama menjadi produk dengan 

“sejuta” pengalaman. Itulah sebabnya, tidak mengherankan 

jika produsen telepon genggam kemudian membagi-bagi 

segmennya dalam jumlah yang banyak dimana setiap segmen 

dilayani produk yang berbeda-beda. Tujuannya agar setiap 

konsumen semakin memiliki personal experience yang 

berbeda.
39

  

 

2. Karakteristik Experiential Marketing  

 Schmitt (1999, p.12) membagi Experiential 

Marketing menjadi empat kunci karakteristik antara lain:  

a. Fokus pada pengalaman konsumen Suatu pengalaman 

terjadi sebagai pertemuan, menjalani atau melewati situasi 

tertentu yang memberikan nilai-nilai indrawi, emosional, 

kognitif, perilaku dan relasional yang menggantikan nilai-

nilai fungsional. Dengan adanya pengalaman tersebut 

dapat menghubungkan badan usaha beserta produknya 

dengan gaya hidup konsumen yang mendorong terjadinya 

pembelian pribadi dan dalam lingkup usahanya.  

b. Menguji situasi konsumen Berdasarkan pengalaman yang 

telah ada konsumen tidak hanya menginginkan suatu 

produk dilihat dari keseluruhan situasi pada saat 

                                                     
39
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mengkonsumsi produk tersebut tetapi juga dari 

pengalaman yang didapatkan pada saat mengkonsumsi 

produk tersebut.  

c. Mengenali aspek rasional dan emosional sebagai pemicu 

dari konsumsi Dalam Experiential Marketing, konsumen 

bukan hanya dilihat dari sisi rasional saja melainkan juga 

dari sisi emosionalnya. Jangan memperlakukan konsumen 

hanya sebagai pembuat keputusan yang rasional tetapi 

konsumen lebih menginginkan untuk dihibur, dirangsang 

serta dipengaruhi secara emosional dan ditantang secara 

kreatif.  

d. Metode dan perangkat bersifat elektik Metode dan 

perangkat untuk mengukur pengalaman seseorang lebih 

bersifat elektik. Maksudnya lebih bergantung pada objek 

yang akan diukur atau lebih mengacu pada setiap situasi 

yang terjadi daripada menggunakan suatu standar yang 

sama.
40

 

  

3. Manfaat Experiential Marketing  

 Fokus utama dari suatu Experiential Marketing adalah 

pada tanggapan panca indra, pengaruh, tindakan serta 

hubungan. Oleh karena itu suatu badan usaha harus dapat 

menciptakan experiential brand yang dihubungkan dengan 

kehidupan nyata dari konsumen. Dan Experiential Marketing 

dapat dimanfaatkan secara efektif apabila diterapkan pada 

beberapa situasi tertentu. Ada beberapa manfaat yang dapat 

diterima dan dirasakan suatu badan usaha menurut pandangan 

Schmitt, apabila menerapkan Experiential Marketing antara 

lain:  

a. Untuk membangkitkan kembali merek yang sedang 

merosot,   

b. Untuk membedakan satu produk dengan produk pesaing,   

c. Untuk menciptakan citra dan identitas sebuah perusahaan 

                                                     
40

Gersom Hendarsono dan Sugiono Sugiharto, S.E., M.M., Analisa 

Pengaruh Experiential Marketing Tehadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe 

Buntos 99 Sidoarjo, JURNAL MANAJEMEN PEMASARAN Vol. 1, No. 2, 

(2013) 1-8   
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d. Untuk membujuk percobaan, pembelian dan loyalitas 

konsumen.
41

  

 

4. Strategic Experiential Modules (SEMs)  

 Strategic Experiential Modules (SEMs). SEM 

merupakan modul yang digunakan untuk menciptakan 

berbagai pengalaman bagi konsumen. Strategic Experiential 

Modules meliputi:  

a. Sense Marketing  

Sense marketing merupakan tipe experience yang 

muncul untuk menciptakan pengalaman panca indra 

melalui mata, mulut, kulit, lidah, hidung (Schmitt, 1999). 

Sense marketing merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk menyentuh emosi pelanggan dengan 

memberikan pengalaman yang dapat diperoleh konsumen 

melalui panca indra yang mereka miliki melalui produk 

dan service (Kertajaya, 2005). Contohnya pada saat 

konsumen datang ke sebuah restoran, rumah makan atau 

hotel, mata akan melihat dekorasi dan layout yang 

menarik, ruangan dan tempat yang sejuk dan bersih, serta 

merasakan enaknya makanan yang dihidangkan di 

restoran, rumah makan atau restoran hotel. Pada dasarnya 

sense marketing dapat berpengaruh positif atau negatif 

terhadap loyalitas. Suatu produk dan jasa yang diberikan 

ke konsumen dimungkinkan tidak sesuai atau sangat 

sesuai dengan selera konsumen sehingga konsumen akan 

loyal dan pada akhirnya harga yang ditawarkan oleh 

produsen tidak menjadi masalah bagi konsumen.  

b. Feel Marketing  

Feel marketing merupakan tipe experience yang 

muncul untuk menyentuh perasaan terdalam dan emosi 

pelanggan dengan tujuan menciptakan pengalaman yang 

efektif . Feel marketing adalah bagian yang sangat 

penting dalam strategi experiential marketing. Feel dapat 

dilakukan dengan service atau layanan yang baik, seperti 

                                                     
41
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keramahan dan kesopanan karyawan. Pelayanan yang 

menarik akan menciptakan feel good bagi konsumen. 

Agar konsumen dapat mendapatkan feel yang kuat 

terhadap produk dan jasa, maka produsen harus mampu 

memperhitungkan mood yang sedang dialami konsumen. 

Kebanyakan konsumen akan menjadi pelanggan apabila 

mereka merasa cocok terhadap barang dan jasa yang 

ditawarkan. Untuk itu diperlukan waktu yang tepat yaitu 

pada saat konsumen barada pada kondisi good mood 

sehingga produk dan jasa tersebut dapat memberikan 

memorable experience sehingga berdampak positif pada 

loyalitas konsumen.  

c. Think Marketing  

Think marketing merupakan tipe experience yang 

bertujuan untuk menciptakan kognitif, pemecahan 

masalah yang mengajak konsumen untuk berfikir kreatif. 

Think marketing adalah salah satu cara yang dilakukan 

perusahaan untuk mengubah komoditi menjadi 

pengalaman (experience) yang tak terlupakan dengan 

melakukan customization secara terus menerus. 

d. Act Marketing  

Act marketing merupakan tipe experience yang 

bertujuan untuk mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan 

interaksi dengan konsumen (Schmitt, 1999). Act 

marketing adalah salah satu cara untuk membentuk 

persepsi pelanggan terhadap produk dan jasa yang yang 

bersangkutan. Act marketing merupakan bagian dari 

Strategic Experiential Modules (SEMs). Act marketing 

didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam 

hubungannya dengan physical body, lifestyles, dan 

interaksi dengan orang lain. Contohnya dalam jasa 

perhotelan adalah penyambutan tamu dengan ramah, dsb. 

Hal ini dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan 

agar merasa betah dan nyaman. Ketika act marketing ini 

mampu mempengaruhi gaya hidup konsumennya maka 

act marketing dikatakan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen.  
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e. Relate Marketing  

Relate marketing merupakan tipe experience yang 

digunakan untuk mempengaruhi konsumen dan 

menggabungkan seluruh aspek sense, feel, think, dan act 

serta menitikberatkan pada persepsi positif di mata 

konsumen. Relate marketing merupakan salah satu cara 

untuk membentuk atau menciptakan komunitas pelanggan 

dengan komunikasi. 

Relate marketing merupakan bagian dari Strategic 

Experiental Modules (SEMs). Relate marketing 

menggabungkan aspek sense, feel, think, dan act dengan 

maksud mengaitkan individu dengan apa yang ada di luar 

dirinya dan mengimplementasikan hubungan antara other 

people dan other social group sehingga mereka merasa 

bangga dan diterima di komunitasnya. Relate marketing 

dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap 

loyalitas konsumen. Ketika relate marketing dapat 

membuat seseorang bangga untuk masuk ke dalam 

komunitas tertentu, maka memberikan pengaruh yang 

positif. Namun jika relate marketing tidak mampu 

mengaitkan individu dengan apa yang ada di luar dirinya, 

maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

loyalitas konsumen.
42

 

 

D. Hakikat Etika Bisnis dalam Islam 

1. Pengertian Etika 

a. Etika Perspektif Umum 

Istilah etika (ethics) berasal dari kata Yunani, 

yaitu ethos (bentuk tunggal) yang berarti adat istiadat 

(kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk 

melakukan perbuatan, watak, sikap, cara berfikir. Bentuk 

jamaknya adalah ta etha, yang berarti adat istiadat.
43
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Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan 

“self control”, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan 

dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dengan 

kata lain bahwa etika lebih bersifat teoritis. Etika hanya 

berbicara mengenai nilai perbuatan baik dan buruknya 

manusia dengan tolak ukur akal pikiran. 

Istilah yang sering dipakai sinonim dengan etika 

adalah moral. Moral berasal dari kata kata latin, yaitu mos 

(bentuk tunggal), dan mores, atau moralis (bentuk jamak) 

yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, 

tabiat, akhlak, cara hidup. Secara umum keduanya baik 

moral dan etika mengandung arti “kebiasaan atau cara 

hidup”. Walaupun kedua istilah tersebut sering dipakai 

sebagai sinonim. 

Sebagaimana diungkapkan oleh K. Bertens, etika 

merupakan cabang ilmu filsafat, etika dimengerti sebagai 

filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Etika 

berbeda dengan moral, moral berisi ajaran-ajaran 

sedangkan etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas 

itu sendiri. Lebih lanjut K. Bertens mengungkapkan 

bahwa moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok tingkah 

lakunya. 

Dari istilah-istilah diatas, dapat didefinisikan 

bahwa etika adalah seperangkat aturan atau undang-

undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah, 

baik dan buruk. Dengan kata lain, teori etika adalah 

gambaran umum rasional mengenai hakikat dan dasar 

perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip 

yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan 

tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang. 

Dengan demikian, kata etika setidak-tidaknya 

mengandung tiga arti. Pertama, nilai-nilai dan norma moal 

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam 

arti ini bisa dirumuskan juga sebagai “sistem nilai” yang 

berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada 
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taraf sosial. Kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau 

nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. 

Ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang 

baik dan buruk. 

 

b. Etika Perspektif Islam 

Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan 

sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun 

terambil dari bahasa Arab (yang biasa berartikan tabiat, 

perangai kebiasaan, bahkan agama), namun kata seperti 

itu tidak ditemukan dalam Alquran. Yang ditemukan 

hanyalah bentuk tunggal kata tersebut, yaitu khuluq yang 

tercantum dalam Alquran (QS. Al-Qalam [68]: 4) 

  َوإَََِّا نََعهَٰى ُخهٍُك َعِظيىٍ 
 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung”.
44

 

Kata akhlak banyak ditemukan didalam hadis-

hadis Nabi Muhammad Saw., dan salah satunya yang 

paling populer adalah: 

َى َيَكاِسَو األَْخالقِ  ًِّ ا بُِعْثُت ألُتَ ًَ ََّ 
 “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk 

menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi).
45

  
Ibn Maskawih menyatakan bahwa akhlak adalah 

keadaan jiwa seseorang yang mendorognya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ahmad Amin 

memberikan definisi akhlak adalah suatuilmu yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada 

manusia lainnya, menyatakan apa yang harus dituju oleh 
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.com/11092-quran-surat-al-qalam-ayat-4.html (24 September 2020)  
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manusia dalam hal perbuatan mereka dan menunjukkan 

jalan apa yang harus diperbuat.
46

 

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya „Ulumuddin 

menjelaskan pengertian „khuluq‟ (etika) adalah suatu sifat 

yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak 

membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis 

dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan 

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam 

melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, 

sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan 

benar.
47

 

Majid Fakhry menyebutkan etika atau akhlak 

adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan menjadi 

dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-

prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan 

keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau 

dilarang. Dari pengertian di atas, etika dan akhlak jika 

dipahami merupakan dua kata yang mempunyai kesamaan 

dan juga perbedaan. Persamaannya adalah pada obyek 

yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk 

tingkah laku manusia, sedangkan perbedaannya adalah 

pada parameternya yaitu etika terhadap akal, dan akhlak 

terhadap agama (Alquran dan Hadits). 

Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab 

bahwa akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan 

dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antar 

sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah 

laku lahiriah. Akhlak lebih luas maknanya yang 

mencakup beberapa hal yang tidak merupakan sifat 

lahiriah. Misalnya berkaitan dengan sikap batin maupun 

pikiran. Akhlak diniah (agama) mencakup berbagai aspek, 

dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama 
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makhluk, seperti akhlak terhadap manusia, binatang, 

tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa 

(akhlak terhadap lingkungan).  

 

2. Pentingnya Etika Bisnis 

 Etika mempunyai peranan penting karena lebih 

menekankan pada bentuk batiniyah. Lebih jauh lagi 

merupakan aspek penting bagi seseorang yang mempuyai 

profesi dalam hal ini pebisnis untuk memutuskan sesuatu. 

Karena moralitas atau etika sebagai dorongan terhadap 

keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan 

profesinya. 

 Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali, bahwa 

tujuan etika dalam Islam berpangkal dari pengabdian 

sepenuhnya pada Tuhan. Pemikiran Al-Ghazali sangat 

menekankan pada keselamatan individu baik di dunia 

sekarang maupun di akhirat nanti. Adanya kewajiban bagi 

manusia pada hakekatnya dimaksudkan untuk keselamatan 

individu. Apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali ini 

menunjukkan betapa pentingnya etika bagi setiap individu, 

termasuk dalam hal ini pelaku usaha, karena dengan 

menggunakan etika merupakan suatu bentuk wujud 

pengabdian terhadap Tuhan yang akan berakibat pada 

keselamatan individu di dunia dan akhirat. 

 Apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali tersebut 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya etika bagi pelaku 

bisnis. Di dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan 

menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau 

kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. 

Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya 

tidak menempakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin 

semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak 

mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan 

sumber daya alam maupun tindakan korupsi dan suap 

merupakan segelintir contoh pengabaian para pengusaha 

terhadap etika bisnis. 
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 Pada sisi lain, manfaat etika yakni antara lain agar 

manusia dapat mengadakan refleksi kritis dalam menghadapi 

masyarakat yang semakin pluralistik dimana kesatuan 

normatif sudah tidak ada lagi. Dengan etika, kita akan dapat 

memantapkan iman kita. Dari itu perilaku etik penting 

diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam 

sebuah bisnis. 

 

3. Pengertian Etika Bisnis Islam 

 Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang 

dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang 

berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko 

dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut 

entrepreneur. Sedangkan etika adalah komponen pendukung 

para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan 

dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu 

dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing 

dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang 

terpuji (good conduct) yang harus dipatuhi dan dijalankan.
48

 

 Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah 

seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik 

dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan 

prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk 

mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam 

arti ini, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma 

yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam 

bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-

tujuan bisnis dengan selamat.
49

 

 Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan 

norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etika 

profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, 

meningkatkan, keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan 
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etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. 

Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen 

ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. 

 Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan 

aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan 

prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang 

bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya 

terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan 

pendistribusian harta. 

 Etika bisnis mengarahkan pebisnis untuk selalu 

memperhatikan kepentingan stakeholder dalam rangka 

melakukan kegiatan bisnisnya. Stakeholder merupakan 

kelompok gabungan antara internal dan eksternal. Kelompok 

internal terdiri dari pemilik perusahaan, manajer, dan 

karyawan, sementara kelompok eksternal terdiri dari investor, 

konsumen, masyarakat yang bukan konsumen, distributor. 

Dengan memperhatikan stakeholder maka diharapkan dalam 

interaksi bisnis terhindar dari perusakan lingkungan, 

penipuan, promosi menyesatkan, pemecatan karyawan dan 

sebagainya. Semua kegiatan bisnis diintegrasikan untuk 

menyejahterakan stakeholder bersamaan dengan itu pebisnis 

memperoleh keuntungan bisnisnya. 

 

4. Konsep Etika Bisnis Islam 

 Menurut Bambang dan Subandi, selain menetapkan 

etika, Islam mendorong umat manusia untuk mengembangkan 

bisnis. Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang 

etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun 

dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan 

manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan 

manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal 

dengan istilah (hablum minallah wa hablumminnas). Dengan 

berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang 

berbisnis atau beraktivitas apapun akan merasa ada kehadiran 

“pihak ketiga” (Tuhan) di setiap  aspek hidupnya. Keyakinan 

ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam 
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berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata-mata 

orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas.
50

 

 Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus 

dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis 

yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap 

sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi 

akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi 

akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalias 

kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya 

harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan 

keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian 

bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup 

pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” 

(diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau 

pahala akhirat. 

 Bisnis dalam Islam atau bisnis syariah adalah bisnis 

yang berdasarkan pada Alquran dan hadis di mana terdapat 

kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai 

ibadah kepada Allah Taala untuk mendapat rida-Nya . Dalam 

kata lain, etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku 

etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-

nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi 

pelaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah 

Allah dan menjauhi larangnya. 

 Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 

memperolehnya dan pendayagunaan hartnya karena aturan hal 

dan haram (QS. Al-Baqarah[2]: 188) 

َى  ن ِ هَا إ ُىا بِ ن ْذ ُ ت ِم َو َاِط ب انْ ِ ْى ب كُ َ ُ يْ َ ْى ب كُ َ ان َى ْي َ ُىا أ ه كُ ْ أ َ َْل ت َو

ْى  ُ ت َْ َ أ ِى َو ثْ اْْلِ ِ َّاسِ ب اِل انُ َى ْي َ ٍْ أ ِي ًا  يم َشِ ُىا ف ه كُ ْ أ َ ت ِ ِو ن ا كَّ ُح انْ

 ٌَ ى ًُ َ ه ْع َ  ت
 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
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Ibid, H. 9  
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kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui.”51
  

 Maka, akan tidak bijaksana jika seorang muslim 

hanya bekerja mencari nafkah, dengan memisahkan antara 

bisnis dan ibadah. Bentuk apresiasi seorang muslim kepada 

spritualisme materi seharusnya bisa membimbing manusia 

untuk hidup berkecukupan secara materi, dan materi tersebut 

juga berkecukupan untuk membantuk penyempurnaan dalam 

beribadah. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

                                                     
51

Tafsir QS. Al-Baqarah[2]: 188, online tersedia di: 

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188 (24 September 2020)   

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188%20(24
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Gambar 2 

Kerangka Berfikir Konseptual 

Berdasarkan gambar diatas, penelitian  bermaksud 

menjelaskan bahwa penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi 

Experiential Marketing Guna Meningkatkan Loyalitas Konsumen 

Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Rumah Makan Puti 

Minang Tanjung Senang Bandar Lampung) dengan tujuan untuk 

menjadi solusi dalam mendorong tercipta dan meningkatnya 

loyalitas sekaligus sebagai upaya untuk memprediksi perilaku 

konsumen dimasa yang akan datang berupa pembelian ulang. 

Kerangka fikir ini termasuk gambaran konseptual dari 

judul dan sasaran dari penelitian ini. Dengan konsep kerangka 

fikir ini dimaksudkan agar Strategi Experiential Marketing 

menjadi solusi dalam mendorong tercipta dan meningkatnya 

loyalitas sekaligus sebagai upaya untuk memprediksi perilaku 

konsumen dimasa yang akan datang berupa pembelian ulang.   

Sense 

(X1) 

 

Indikator: 

1. Rasa 

2. Penglihatan 

3. Suara 

H1 

Loyalitas Konsumen 

(Y) 

 

Indikator: 

1. Jujur 

2. Dapat dipercaya 

3. Toleransi Feel  

(X2) 

 

Indikator: 

1. Kenyamanan 

2. Pelayanan 

3. Keramahan 

H2 

H3 
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F. Hubungan Sense dan Feel  terhadap Loyalitas Pelanggan 

Menurut Schmitt, sense marketing merupakan tipe 

experience yang muncul untuk menciptakan pengalaman panca 

indra melalui mata, mulut, kulit, lidah, hidung. Menurut 

Kertajaya,  sense marketing merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk menyentuh emosi pelanggan dengan 

memberikan pengalaman yang dapat diperoleh konsumen melalui 

panca indra yang mereka miliki melalui produk dan jasa . 

Contohnya pada saat konsumen datang ke sebuah hotel, mata akan 

melihat dekorasi dan layout hotel yang menarik, ruangan hotel 

yang sejuk dan bersih, serta merasakan enaknya makanan yang 

dihidangkan di restoran hotel. Pada dasarnya sense marketing 

dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap loyalitas. Suatu 

produk dan jasa yang diberikan ke konsumen dimungkinkan tidak 

sesuai atau sangat sesuai dengan selera konsumen sehingga 

konsumen akan loyal dan pada akhirnya harga yang ditawarkan 

oleh produsen tidak menjadi masalah bagi konsumen. 

Menurut Schmitt, feel marketing merupakan tipe 

experience yang muncul untuk menyentuh perasaan terdalam dan 

emosi pelanggan dengan tujuan menciptakan pengalaman yang 

efektif. Feel marketing adalah bagian yang sangat penting dalam 

strategi experiential marketing. Feel dapat dilakukan dengan 

service atau layanan yang baik, seperti keramahan dan kesopanan 

karyawan. Pelayanan yang menarik akan menciptakan feel good 

bagi konsumen. Agar konsumen dapat mendapatkan feel yang 

kuat terhadap produk dan jasa, maka produsen harus mampu 

memperhitungkan mood yang sedang dialami konsumen. 

Kebanyakan konsumen akan menjadi pelanggan apabila mereka 

merasa cocok terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Untuk 

itu diperlukan waktu yang tepat yaitu pada saat konsumen barada 

pada kondisi good mood sehingga produk dan jasa tersebut dapat 

memberikan memorable experience sehingga berdampak positif 

pada loyalitas konsumen.
52

 

                                                     
52

Yuwandha Anggia Putri, Sri Rahayu Tri Astuti, Analisis Pengaruh 

Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan Hotel “X” Semarang, 

Aset, Februari 2010, Vol. 12 No ISSN 1693-928X. H. 194 
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G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah 

dibuat. Hipotesis merupakaan pernyataan yang belum pasti 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian 

kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub-bab tersendiri. 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan 

masalah penelitian dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh 

dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternative atau 

berpengaruh dilambangkan dengan Ha. 

Selanjutnya adapun hipotesis penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. H0: Tidak terdapat pengaruh sense terhadap loyalitas 

pelanggan dalam perspektif Etika Bisnis Islam. 

Ha: Terdapat pengaruh sense terhadap loyalitas pelanggan 

dalam perspektif Etika Bisnis Islam. 

2. H0: Tidak terdapat pengaruh feel terhadap loyalitas 

pelanggan dalam perspektif Etika Bisnis Islam. 

Ha: Terdapat pengaruh feel terhadap loyalitas pelanggan 

dalam perspektif Etika bisnis Islam. 

3. H0: Tidak terdapat pengaruh sense dan feel terhadap 

loyalitas pelanggan dalam perspektif etika bisnis islam. 

Ha: Terdapat pengaruh sense dan feel secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan dalam perspektif ekonomi 

islam. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini 

dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian 

dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan 

pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi 

penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan 

berlangsung.  

 

2. Tempat Penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Rumah 

Makan Puti Minang yang berada  tepat di Jalan Ratu Dibalau 

No. 137 Tanjung Senang, Bandar Lampung. 

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu 

metode yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik.
53

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field reseacrh) yang dilakukan dalam kancah kehidupan 

sebenarnya. Jadi penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus realita apa yang terjadi 

di tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengungkapkan pengaruh experiential marketing terhadap 

loyalitas konsumen. 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi  

 Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang 
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Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, 

(Bandung: Alfabeta,2016), h. 7 
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membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.
54

 Populasi 

merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan 

diteliti (bahan penelitian). Dalam hal ini populasi yang 

dimaksud adalah keseluruhan data. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh konsumen Rumah Makan Puti Minang.  

 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna 

menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah 

dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengingat 

populasi tersebut tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, 

dan jumlahnya tidak terbatas. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan kuesioner dilakukan dengan teknik Purposive 

Sampling yaitu adanya pertimbangan khusus dalam penentuan 

sampel, seperti pengunjung yang datang langsung, dan berusia 

minimal 17 Tahun. Responden yang diambil sebanyak 100 

orang dalam penelitian ini, hal ini disesuaikan dengan rumus 

Solvin yaitu: 

 
Dimana: 

Zα/2 = Nilai standar (Z) disesuaikan dengan selang 

kepercayaan (1 –α)100%.  

P  = Estimasi proporsi populasi yang menjadi target 

pengambilan sampel.  

Q  = (1-P) adalah proporsi yang tidak menjadi target 

pengambilan sampel.  

E  = Toleransi tingkat kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat diterima.  
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 Ibid., h. 161 
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 Dengan mengambil α = 10% dan tingkat kesalahan 

pengambilan sampel e = 0,05, dan probabilitas P = 0,50 (maka 

besar sampel yang harus diambil minimum sebesar 100). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang penulis gunakan untuk menghimpun 

dilokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk 

dijawabnya.
55

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian.
56

 Dengan skala Likert, maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan. Kuesioner ini dibuat berdasarkan indikator-

indikator dalam Strategi Experiential Marketing. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif peneliti menggunakan skala 

Likert, maka jawaban akan diberi skor, misalnya: 

a. SS  (Sangat Setuju)   diberi skor 5 

b. S   (Setuju)    diberi skor 4 

c. R  (Ragu-ragu)    diberi skor 3 

d. TS  (Tidak Setuju)   diberi skor 2 

e. STS  (Sangat tidak Setuju)  diberi skor 1 

 

2. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan 
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Ibid., h. 142 
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dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih 

aktual dan sesuai dengan masalah penelitian,
57

 dengan 

mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen 

rapat atau agenda-agenda. Data tersebut bersifat tidak terbatas 

pada ruang dan waktu. Teknik ini digunakan agar dapat 

memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan 

penelitian. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah variabel penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami arti setiap indikator variabel 

penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber 

pengukuran yang berasal darimana. Adapun definisi operasional 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

Tabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

Variabel 

Operasional 

Definisi 

Variabel 

Operasional 

Indikator 

Indikator 

Etika Bisnis 

Islam 

Pernyataan 

Sense 

(Menurut 

Schmiit) 

adalah tipe 

experience 

yang muncul 

untuk 

menciptakan 

pengalaman 

melalui panca 

indra. 

1. Penglihatan 

2. Suara 

3. Rasa 

 

1. Ketauhidan 

2. Ketauhidan 

3. Kebajikan 

4. Ketauhidan 

1. Desain dan 

layout Rumah 

Makan Puti 

Minang 

Tanjung 

Senang 

menarik. 

2. Ruangan 

Rumah Makan 

Puti Minang 

Tanjung 

Senang bersih. 

3. Musik yang 

diputar sudah 

tepat dalam 

menemani 

konsumen saat 

menikmati 

minuman.  

4. Cita rasa 
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Muhamad. “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 

Kuantitatif”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 152 
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Variabel 

Operasional 

Definisi 

Variabel 

Operasional 

Indikator 

Indikator 

Etika Bisnis 

Islam 

Pernyataan 

minuman yang 

disajikan 

sesuai dengan 

apa yang 

diinginkan 

konsumen.  

Feel  

(Menurut 

Schmitt) 

Feel 

berhubungan 

dengan 

perasaan dan 

emosi yang 

ditimbulkan 

1. Nyaman 

2. Ramah 

3. Pelayanan 

1. Ketulusan 

Hati 

2. Ketulusan 

Hati 

3. Kebebasan  

1. Pelayanan 

cepat yang 

diberikan oleh 

RM Puti 

Minang.  

2. Keramahan 

yang diberikan 

oleh karyawan 

Puti Minang 

Tanjung 

Senang.  

3. Pihak Puti 

Minang 

dengan senang 

hati menerima 

komplain 

konsumen 

dalam bentuk 

kritikan dan 

saran. 

Loyalitas 

Pelanggan 

Dalam 

Perspektif 

Islam 

(Ismail 

Nawawi 

2011) 

Adalah sikap 

rasa percaya 

konsumen 

terhadap suatu 

perusahaan 

yang dapat 

dipercaya 

1. Jujur 

2. Dapat 

dipercaya 

3. Toleransi 

1. Kebebasan 

2. Kebebasan 

3. Ketulusan 

Hati 

1. Konsumen 

bersedia untuk 

memberikan 

kesan atau 

tanggapan 

positif 

terhadap 

produk yang 

dikonsumsi di 

RM Puti 

Minang. 

2. Konsumen 

bersedia 

merekomenda

sikan Puti 

Minang 

kepada 

kerabat, 

teman, atau 

rekan kerjanya 

sebagai tempat 

tongkrongan 
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Variabel 

Operasional 

Definisi 

Variabel 

Operasional 

Indikator 

Indikator 

Etika Bisnis 

Islam 

Pernyataan 

dibandingkan 

RM lain yang 

menjual 

produk yang 

sama. 

3. Konsumen 

mau datang 

kembali untuk 

melakukan 

pembelian di 

Puti Minang. 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk 

mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas menggunakan analisis korelasi pearson, 

keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika 

pada tingkat signifikan 5% nilai r hitung > r tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid.
58

 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

pertanyaan adalah konsisten stabil dari waktu ke waktu. 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara one shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran 

hanya sekali dan kemudian hasilnya akan dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji 

statistic Cronbach Alpha (a). suatu variabel dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,6. 
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Imam Ghozali, Analisis Multivariate Dengan SPSS, (Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP, Cet-4, 2006 



57 

 

5
7

 

 

 

G. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasinya antara sesama 

variabel bebas lain sama dengan nol. 

 Dalam penelitian ini, teknik untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), 

nilai tolerance yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF di 

bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

diantara variabel bebasnya.
59

 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

suatu residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Salah satu 

cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terkait 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik 

membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang, 

melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
60

 

 

3. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel 
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independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti 

distribusi normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu 

diagonal dari grafik (Ghozali, 2006). 

  

H. Uji Hipotesis 

1. Analisis Linear Berganda 

 Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur 

pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Analisis linear berganda bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 

loyalitas konsumen. Persamaan regresi dalam penelitian ini 

adalah : 

Y = α+ β1X1 + β2X2 +e   

Keterangan : 

Y : Loyalitas Pelanggan 

α : Konstanta 

X1 : Sense 

X2 : Feel 

b1 : Koefisien Regresi Variabel Sense 

b2 : Koefisien Regresi Variabel Feel 

e : Standard Error 

 

2. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis yang 

digunakan adalah : 

H0 : bi = 0, berarti variabel independen (experiential 

marketing) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(loyalitas konsumen) 

Ha : bi ≠ 0, berarti variabel independen (experiential 

marketing) berpengaruh terhadap variabel dependen (loyalitas 

konsumen) 

Cara melakukan uji t dengan tingkat signifikasi (α) = 0,05 

adalah dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t 
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tabel. Apabila t tabel > t hitung, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Sedangkan apabila t tabel < t hitung, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima 
61

 

 

3. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 Pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah 

semua variabel independen (bebas) mempunyai pengaruh 

secara bersamasama terhadap variabel dependen (terikat). 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : b1 = b2 = 0, berarti tidak ada pengaruh dari variabel 

independen yaitu sense (X1) dan feel (X2) secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu loyalitas 

konsumen (Y). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠0, berarti ada pengaruh dari variabel 

independen yaitu sense (X1) dan feel (X2) secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu loyalitas 

konsumen (Y). 

 Kriteria pengambilan keputusannya dengan tingkat 

signifikasi (α) = 0,05 adalah membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel, apabila F tabel > F hitung, maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, apabila F tabel < F hitung, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. 
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BAB IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

 

A. Gambaran Umum Rumah Makan Puti Minang Tanjung 

Senang 

1. Sejarah Singkat Rumah Makan Puti Minang 

 Rumah makan Putiminang (PTM) berdiri pada tahun 

2007, Puti Minang Tanjung Senang berdiri pada tahun 2012 

merupakan cabang yang kelima setelah Putiminang Labuhan 

Ratu, Pahoman, Sumur Batu, dan cabang yang lainnya. PTM 

didirikan oleh bapak Ir. H. Andi Kusnadi, M.M, M.T sebagai 

pemilik tunggal pada awalnya akan tetapi sekarang PTM 

menjadi sebuah isnis waralaba, terhitung semenjak dibukanya 

cabang PTM Pesawaran dan Bandarjaya, PTM merupakan 

salah satu anak cabang dari Taruko group yang berada di kota 

bumi, disusul dengan rumah makan Bagindo dan Gajeboh. 

Taruko group atau sekarang menjadi Puti Group merupakan 

sebuah bisnis keluarga dimana setiap pemilik adalah anggota 

keluarga dari bapak Andi Kusnadi. Taruko merupakan milik 

dari ayah bapak Andi Kusnadi sedang Gajebo dan Bagindo 

adalah milik adik kandung bapak Andi Kusnadi. Kini rumah 

makan PTM telah memiliki 11 cabang yang berada di provinsi 

lampung.
62

 

 

2. Lokasi Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang 

 Lokasi rumah makan PTM cabang Tanjung Senang, 

berada di jalan Ratu Dibalau No.137 Tanjung Senang, Bandar 

Lampung. Yang kelola oleh pimpinan bernama bapak Kiki 

dan bapak Ir. H. Andi Kusnadi, M.M M.T. Rumah Makan 

Puti Minang Cabang Tanjung Senang berdiri ditanah seluas 

10 x 15 M
3
. Adapun pembagian ruangan: 

a. Ruang parkir untuk kendaraan konsumen dan pegawai 
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b. Ruang penjaga dimana penjagaan untuk keluar masuk 

kendaraan konsumen 

c. Dapur untuk memasak makanan yang akan dijual 

d. Ruang makan terbuka. 

e. Mushola 

 

3. Visi dan Misi Rumah Makan Puti Minang Tanjung 

Senang 

a. Visi 

Pada Tahun 2023, Menjadi jaringan rumah makan 

terbesar di Indonesia, yang menyajikan makanan padang 

berkualitas dengan layanan yang cepat dan bersahabat 

dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. 

b. Misi 

1) Membangun organisasi dan sistem manajemen yang 

bertaraf dunia serta sumber daya manusia yang 

berdedikasi dan profesional. 

2) Mengembangkan usaha ke seluruh pelosok Indonesia 

termasuk ke pasar Internasional. 

3) Memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, 

pemegang saham, karyawan/pegawai. 

4) Menjadi perusahaan publik berbasis syariah 

5) Mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan 

ketahanan perusahaan 

6) Mengembangkan hubungan yang saling 

menguntungkan dengan mitra usaha dan para 

pemasok. 
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4. Struktur Organisasi Rumah Makan Puti Minang Tanjung 

Senang 

 
Gambar 3 

Struktur Organisasi PTM Tanjung Senang
63

 

 

B. Karateristik Responden 

Sebelum melakukan tahap analisis data, terlebih dahulu 

penulis akan memberikan penjelasan mengenai keterangan-

keterangan responden dalam penelitian ini: 

 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 6 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Presentase (%) 

Laki-laki 62 62% 

Perempuan 38 38% 

Total 100 100% 

Sumber Data : Data Diperoleh Pada Tahun 2021 
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Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, dapat 

diketahui tentang jenis kelamin responden konsumen Rumah 

Makan Puti Minang Tanjung Senang yang diambil sebagai 

responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden 

adalah laki-laki, yaitu sebanyak 62 orang dengan presentase 

sebesar 62%, sedangkan sisanya adalah responden perempuan 

sebanyak 38 orang dengan presentase 38%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen atau pelanggan 

Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang yang diambil 

sebagai responden adalah Laki-laki. 

 

2. Tingkat Usia 

Tabel 7 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

No. Tingkat Usia Jumlah Presentase (%) 

1. 17 - 23 Tahun 22 22% 

2. 24 – 28 Tahun 25 25% 

3. 29 – 34 Tahun 22 22% 

4. > 35 Tahun 31 31% 

 Total 100 100% 

Sumber Data : Data Diperoleh Pada Tahun 2021 

 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa 

responden yang  berusia antara 17-23 tahun berjumlah 22 

orang atau 22%, responden yang berusia antara 24-28 tahun 

berjumlah 25 orang atau 25%, responden yang berusia antara 

29-34 tahun berjumlah 22 orang atau 22%, dan responden 

yang berusia lebih dari 35 tahun berjumlah 31 orang atau 

31%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengunjung atau 

responden terbanyak yakni dengan usia >35 Tahun. 
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3. Pekerjaan 

Tabel 8 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

No Pekerjaan Jumlah Presentase (%) 

1. Pelajar/Mahasiswa 23 23.% 

2. PNS 11 11% 

3. Wiraswasta 23 23% 

4. Karyawan Swasta 19 19% 

5. Lain-lain 24 24% 

 Total 100 100% 

Sumber Data : Data Diperoleh Pada Tahun 2021 

 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa 

responden dengan status Pelajar atau Mahasiswa sebanyak 23 

orang atau 23%, responden dengan pekerjaan PNS berjumlah 

11 orang atau 11%, responden dengan bidang pekerjaan 

wiraswasta berjumlah 23 orang atau 23%, responden dengan 

pekerjaan karyawan swasta berjumlah 19 orang atau 19%, dan 

dengan pekerjaan yang lain berjumlah 24 orang atau 24%. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa pengunjung atau responden 

terbanyak yakni dengan kriteria pekerjaan Lain-lain. 

 

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang telah 

disebarkan kepada responden, maka dapat diketahui reaksi 

konsumen Rumah Makan Puti Minang dalam pengaruh strategi 

experiential marketing  guna meningkatkan loyalitas konsumen, 

yaitu meliputi : 

 

1. Tanggapan Responden Mengenai Sense 

Dalam variabel harga disini terdiri dari 3 indikator, 

yaitu : Penglihatan, suara, dan rasa yang dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 9 

Tanggapan Responden terhadap Sense 

 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Total 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) 

STS 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 P1 14 14,0 49 49,0 32 32,0 5 5,0 0 0 100 100 

2 P2 33 33,0 54 54,0 10 10,0 3 3,0 0 0 100 100 

3 P3 13 13,0 58 58,0 27 27,0 2 2,0 0 0 100 100 

4 P4 24 24,0 61 61,0 13 13,0 2 2,0 0 0 100 100 

Sumber Data : Data Diperoleh Pada Tahun 2021 

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa 

tanggapan responden untuk indikator sense tergolong baik. 

Mayoritas responden member jawaban setuju bahwa 

konsumen Rumah Makan Puti Minang sudah menerima 

indikator sense secara keseluruhan. 

 

2. Tanggapan Responden Mengenai Feel 

Dalam variabel harga disini terdiri dari 3 indikator, 

yaitu : Kenyamanan, keramahan, dan pelayanan yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10 

Tanggapan Responden terhadap Feel 

 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Total 
SS (5) S (4) N (3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 P1 49 49,0 47 47,0 4 4,0 0 0 0 0 100 100 

2 P2 41 41,0 50 50,0 9 9,0 0 0 0 0 100 100 

3 P3 33 33,0 53 53,0 14 14,0 0 0 0 0 100 100 

Sumber Data : Data Diperoleh Pada Tahun 2021 

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa 

tanggapan responden untuk indikator feel tergolong baik. 

Mayoritas responden member jawaban setuju bahwa 

konsumen Rumah Makan Puti Minang sudah menerima 

indikator feel secara keseluruhan. 
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3. Tanggapan Responden Mengenai Loyalitas Konsumen 

Dalam variabel harga disini terdiri dari 3 indikator, 

yaitu : Jujur, dapat dipercaya, dan toleransi yang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 11 

Tanggapan Responden terhadap Loyalitas 

 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Total 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) 

STS 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 P1 41 41,0 55 55,0 4 4,0 0 0 0 0 100 100 

2 P2 41 41,0 43 43,0 14 14,0 1,0 0 1 0 100 100 

3 P3 47 47,0 45 45,0 8 8,0 0 0 0 0 100 100 

Sumber Data : Data Diperoleh Pada Tahun 2021 

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa 

tanggapan responden untuk indikator loyalitas tergolong baik. 

Mayoritas responden member jawaban setuju bahwa 

konsumen Rumah Makan Puti Minang sudah menerima 

indikator loyalitas secara keseluruhan. 

 

D. Pengolahan Data 

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur 

ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala yang akan 

diukur. Suatu item yang valid ditunjukkan dengan adanya 

skor total. Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu 

item, maka dilakukan perbandingan antara dengan dengan 

taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0.05 

dimana N = 100 maka Rtabel adalah 0, 195.
64

 

Untuk mengetahui tingkat validitas dari setiap 

pertanyaan pada kuisioner, maka akan dilakukan terlebih 

dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan 

program SPSS 16.0. Pengujian ini menggunakan tingkat 
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signifikansi 5%. Adapun kriteria penilaian uji validitas, 

adalah:  

1) Apabila r-hitung > r-tabel (pada taraf signifikansi 

5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut 

valid.  

2) Apabila r-hitung < r-tabel (pada taraf signifikansi 

5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut 

tidak valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 12 berikut: 

Tabel 12 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Item r-hitung r-tabel Keterangan 

X1 

X1.1 0,752 0,195 Valid 

X1.2 0,735 0,195 Valid 

X1.3 0,795 0,195 Valid 

X.1.4 0,731 0,195 Valid 

X2 

X2.1 0,684 0,195 Valid 

X2.2 0,853 0,195 Valid 

X2.3 0,713 0,195 Valid 

Y 

Y1 0,628 0,195 Valid 

Y2 0,843 0,195 Valid 

Y3 0,806 0,195 Valid 

Sumber Data : data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa 

seluruh item pernyataan memiliki corrected item-total 

correlation (r-hitung) > r-tabel yaitu pada taraf signifikan 

5% ( α =0,05) dan n = 100 (N= 100-2) sehingga angka 

yang menjadi acuan adalah 98. Oleh karena itu, diperoleh 

r-tabel = 0.195. Hal ini berarti seluruh item dalam 

penelitian ini dinyatakan valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur sudah sesuai dap dapat diandalkan 

serta konsisten ketika pengukurannya diulang. Penelitian 
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ini melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha, untuk mengukur reliabilitas 

digunakan nilai alpha cronbach. Jika nilai alpha cronbach 

> 0.6, maka item-item pertanyaan yang membentuk 

variabel penelitian dikatakan reliabel. Adapun 

perhitungan tingkat Alpha dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0. maka hasil Output 

dapat terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 13 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Sense (X1) 0 ,744 Reliabel 

Feel (X2) 0,612 Reliabel 

Loyalitas 

Konsumen (Y) 
0,639 Reliabel 

Sumber Data : data primer yang diolah, 2021 

 

Hasil output SPSS 16 pada Tabel 13 di atas 

menunjukkan bahwa cronbach’s Alpha variabel (X1) 

0,744 > 0,60 reliable, variabel (X2) 0,612 > 0,60 reliable 

dan variabel (Y) 0,639 > 0,60 reliable. Hal ini berarti 

menunjukan bahwa hanya seluruh variabel yakni variabel 

X1, X2, dan Y dinyatakan reliable. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel independen yang 

memiliki memiripan antar variabel independen dalam 

suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Uji 

multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation 

Factor (VIF) dan nilai tolerance. Multikolinearitas terjadi 

jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. 

Jika nilai VIF tidak melebihi 10, maka dapat dikatakan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 14 

Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Sense (x1) .996 1.004 

Feel (x2) .996 1.004 

Sumber Data : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat setiap 

variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi 

ini 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistic kolmogrov-smirnov. Metode pengambilan 

keputusan pada uji normalitas  dapat dilakukan dengan 

membandingkan hasil uji statistic kolmogrov-smirnov dan 

taraf signifikansi 0.05. jika hasil uji lebih besar daripada 

taraf signifikansi maka data berdistribusi normal dan jika 

hasil uji lebih kecil daripada taraf signifikansi maka data 

adalah tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 15 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.47672562 

Most Extreme Differences Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z .816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .518 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber Data : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan hasil output diatas, diketahui bahwa 

nilai signifikan sebesar 0,518 lebih besar  dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji 

berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas 

karena tingkat signifikansi melebihi α = 0.05. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji 

mengenai sama atau tidaknya varians dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi yang lain. Untuk 

menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji 

glejser, yaitu dengan meregresi nilai-nilai residual 

terhadap variabel independen dengan persamaan regresi. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan 

membandingkan nilai signifikansi variabel independen 

dengan nilai tingkat kepercayaan (a=0,05). Apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari nilai a (sig > 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas. 
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Tabel 16 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.190 .982  2.229 .028 

Sense (x1) -.028 .040 -.072 -.710 .479 

Feel (x2) -.041 .061 -.069 -.679 .499 

Sumber Data : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Dari output diatas dapat diketahui bahwa 

signifikansi variabel sense dan feel memiliki nilai 

signifikansi > dari 0,05 yang artinya tidak ada gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi variabel ini. 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Regresi Linear Berganda 

Dengan regresi linear berganda dapat diketahui 

terdapat tidaknya pengaruh antara harga dan kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan. Regresi berganda 

digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

Tabel 17 

Regresi Linear 

 
Coefficients

a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.523 1.725  4.941 .000 

Sense x1 .175 .070 .243 2.490 .014 

Feel x2 .131 .107 .119 1.222 .225 

Sumber Data : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat 

pada tabel diatas. Persamaan regresi yang didapatkan dari 

hasil perhitungan adalah sebagai berikut : 

                                



73 

 

Dimana : 

Y : Variabel Loyalitas Pelanggan 

X1 : Variabel Sense 

X2 : Variabel Feel 

Dari persamaan regresi dapat diartikan dan 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Nilai konstanta persamaan diatas sebesar 8,523 angka 

tersebut menunjukkan bahwa jika X1 (Sense) dan X2 

(Feel) konstan (tidak berubah), maka loyalitas 

pelanggan adalah sebesar 8,523. 

2) X1 (Sense) memiliki nilai koefisien sebesar 0,175. 

Setiap kenaikan variabel Sense sebesar 1% loyalitas 

pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,175. 

3) X2 (Feel) memiliki nilai koefisien sebesar 0,131. 

Setiap kenaikan variabel Feel sebesar 1% loyalitas 

konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 0,131. 

 

b. Uji t (Parsial) 

Uji t adalah suatu sarana pengujian untuk 

mengetahui berpengaruh atau tidaknya secara individual 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 18 

Uji t (Parsial) 

 
Coefficients

a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.523 1.725  4.941 .000 

Feel (x1) .175 .070 .243 2.490 .014 

Sense (x2) .131 .107 .119 1.222 .225 

Sumber Data : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 18 di atas dapat diartikan 

bahwa variabel sense mempunyai arah koefisien positif 

sebesar 0,175 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 

lebih kecil dari 0,05 dengan thitung sebesar 2,490 dan ttabel 

sebesar 1,984 yang berarti thitung > tabel. Hal tersebut 



74 

 

menunjukan bahwa variabel sense berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Variabel feel memiliki arah koefisien positif 

sebesar 0,131 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,222 

lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai thitung sebesar 

1,222 dan ttabel sebesar 1,984 yang berarti thitung < ttabel. Hal 

tersebut menunjukan bahwa variabel feel tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

 

c. Uji F (Simultan) 

Uji F adalah suatu sarana pengajuan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabla 

Fhitung lebih besar dari Ftabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima, yang berarti secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 19 

Hasil Uji F (Simultan) 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 18.069 2 9.034 4.059 .020
b
 

Residual 215.891 97 2.226   

Total 233.960 99    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x2, x1 

Sumber Data : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 19 diatas, diketahui Fhitung 

sebesar 4,059 dan nilai signifikan sebesar 0,020. Jika nilai 

signifikansi (0,00) < alpha (0,05), maka dapat 

disimpulkan kombinasi variabel bebas yang terdiri dari 

sense dan feel secara bersama–sama mempengaruhi 

loyalitas konsumen. Hasil ini menunjukan bahwa model 

berada dalam kategori baik dan lulus persyaratan uji 

goodness of fit (Ghozali, 2018:97).  
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E. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sense 

dan feel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa kedua variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu loyalitas 

pelanggan. Maka dengan kata lain variabel-variabel independen 

mampu menjelaskan besarnya variabel dependen. Berdasarkan 

keterangan pada penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap 

loyalitas pelangga. 

Setelah diketahui pengaruh secara simultan variabel 

independen terhadap variabel dependen, selanjutnya hasil 

penelitian menyatakan bahwa secara parsial variabel sense 

berpengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan, dan variabel 

feel tidak berpengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

1. Pengaruh Sense terhadap Loyalitas Konsumen Ditinjau dari 

Etika Bisnis Islam 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sense 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan hasil uji t yaitu dengan perolehan koefisien 

positif sebesar 0,175 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 

lebih kecil dari 0,05 dengan thitung sebesar 2,490 dan ttabel 

sebesar 1,984 yang berarti thitung > tabel. Hal tersebut 

menunjukan bahwa variabel sense berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan. Jadi setiap kenaikan variabel 

Sense sebesar 1% , maka loyalitas pelanggan akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,175. Hal ini berarti apabila sense 

experience ditingkatkan, maka loyalitas konsumen Rumah 

Makan Puti Minang juga akan meningkat. Berdasarkan hasil 

ini H1 penelitian yang menduga adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara sense terhadap loyalitas dapat diterima 

2. Pengaruh Feel terhadap Loyalitas Konsumen Ditinjau dari 

Etika Bisnis Islam 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa variabel feel 

tidak berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan hasil uji t yaitu Variabel feel 

memiliki arah koefisien koefisien positif sebesar 0,131 dengan 
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tingkat signifikansi sebesar 0,222 lebih besar dari 0,05 dan 

memiliki nilai thitung sebesar 1,222 dan ttabel sebesar 1,984 yang 

berarti thitung < ttabel. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel 

feel tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  Jadi, 

setiap kenaikan variabel Feel sebesar 1% , maka loyalitas 

konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 0,131. Hal ini 

berarti apabila feel experience ditingkatkan, maka loyalitas 

konsumen Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang juga 

akan meningkat. Berdasarkan hasil ini H2 penelitian yang 

menduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara feel 

terhadap loyalitas ditolak karena variabel feel tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.  

Hal ini dapat juga dikaitkan dengan perilaku 

konsumen, sebagaimana menurut J.F Engel bahwa perilaku 

konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut.
65

Perilaku konsumen juga dapat diartikan 

bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespon 

bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau 

jasa yang diperlukan. Variabel Feel tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen meskipun sudah dilakukan 

indikator feel mungkin dapat muncul dikarenakan motif 

perilaku konsumen yang tidak terlalu mempertimbangkan 

pelayanan yang baik, dsb. 

3. Pengaruh Sense dan Feel pada Rumah Makan Puti Minang 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa harga dan 

kualitas produk secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan hasil uji F yaitu diketahui Fhitung sebesar 4,059 dan 

nilai signifikan sebesar 0,020. Jika nilai signifikansi (0,00) < 

alpha (0,05), maka dapat disimpulkan kombinasi variabel 
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bebas yang terdiri dari sense dan feel secara bersama–sama 

mempengaruhi loyalitas konsumen. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen antara lain sense dan feel secara simultan 

dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

loyalitas pelanggan Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Gersom Hendarsono dan Sugiono Sugiharto, bahwa 

sense dan feel berpengaruh dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan dan saling berhubungan (simultan).  

4. Pandangan Etika Bisnis Islam Terkait Strategi Experiential 

Marketing  

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling 

tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku 

moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang 

disebutkan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan 

pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, 

etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman).
66

 

Etika bisnis Islam terkait strategi Experiential 

Marketing  yang diterapkan oleh Rumah Makan Puti Minang 

sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yang mana 

Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang sangat banyak 

diantaranya ialah: 

a. Kejujuran 

Prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. 

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat 

fundamental dalam kegiatan bisnis. Dalam tataran ini, 

beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim 

menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia 

menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani)
67

. Al quran juga 

melarang Al-Quran dengan tegas melarang ketidak 

jujuran sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-

Anfal Ayat 27
68

: 
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َْتُْى  تِ ُكْى َواَ ُٰ ا اَٰي ُسْىَل َوتَُخْىَُْىٰٓ َ َوانشَّ ٍَ ٰاَيُُْىا َْل تَُخْىَُىا هللّاٰ ٰيٰٓاَيُّهَا انَِّزْي

  ٌَ ْى ًُ  تَْعهَ
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”.  
Berdasarkan hasil penelitian, pihak rumah makan 

puti minang selalu bertindak jujur kepada para 

konsumennya dalam hal menyampaikan harga atau 

memberikan informasi seputar hidangan yang tersedia di 

rumah makan tersebut dan tidak pernah menipu  para 

konsumen. Karena dengan tindakan jujur sebagaimana 

yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan 

terdapat pula di dalam Al Quran akan menjalankan bisnis 

dengan tenang, serta mengangkat harkat dan martabat 

bisnis yang dijalankan, selain itu dengan jujur akan 

menghasilkan keuntungan didunia dan akhirat. 

b. Ramah-Tamah 

Seorang pelaku bisnis hendaknya, harus bersikap 

ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad saw 

mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan 

toleran dalam berbisnis.” (HR.Bukhari dan Tarmizi).
69

 

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rumah Makan 

Puti Minang yang mana dalam hal melayani, mereka 

melakukannya dengan baik seperti penerapan 3S  yakni 

salam, sopan, dan santun. 

c. Bertanggung Jawab (Amanah) 

Amanah berarti tanggung jawab dalam 

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Rasulullah 

SAW memberikan contoh bagaimana cara bersaing 

dengan baik ketika berbisnis. Rasulullah SAW tidak 

pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing 

bisnisnya. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda, 

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan 
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maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang 

lain” (H.R. Muttafaq „alaih)
70

. Yang beliau lakukan 

adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan 

menyebutkan spesifikasi barang yang dijualnya dengan 

jujur. Hal ini mampu meningkatkan kualitas penjualan 

dan menarik pembeli tanpa menghancurkan pebisnis 

lainnya. 

d. Bisnis Tidak Menganggu Ibadah 

Bisnis tidak boleh menggangu kegiatan ibadah 

kepada Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan 

oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan 

shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu 

hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”. 

Hal ini pula sesuai dengan penerapan yang dilakukan oleh 

Rumah Makan Puti Minang, yang mana ketika tiba waktu 

untuk menunaikan Shalat Jumat pegawai Rumah Makan 

Puti Minang diharuskan untuk menunaikan ibadah Shalat 

Jumat, yang mana sering ditemui berupa pemberitahuan 

rumah makan tutup sementara dikarenakan sedang 

melaksanakan Shalat Jumat. 

e. Tidak Memperjualbelikan Barang yang Dilarang 

Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang 

suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, 

anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad 

Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan 

bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung”(HR. 

Jabir).
71

 Sebagaimana yang dijual oleh Rumah Makan 

Puti Minang, makanan dan minuman yang dijual dan 

disajikan sesuai dengan ajaran agama Islam yakni halal 

dan terhindar dari barang yang haram. Rumah Makan Puti 

Minang juga sudah mendapatkan sertifikat label halal 

yang dikeluarkan oleh MUI dan BPOM untuk menjamin 
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bahwa makanan yang dijual dan disajikan terbebas dari 

hal-hal yang dilarang dan membahayakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di 

Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang, penulis 

mendapati bahwa dalam proses kegiatan bisnis terkait strategi 

experiential marketing  yang dilakukan oleh Rumah Makan 

Puti Minang telah sesuai dengan etika bisnis islam. 

Sebagaimana seorang muslim dalam memberikan pelayanan 

dan sebagainya haruslah berdasarkan nilai-nilai islam guna 

mewujudkan nilai ketakwaan sekaligus membuktikan 

konsistensi keimanannya dalam rangka menjalankan misi 

syariat islam.  

Islam mensyariatkan kepada manusia agar selalu 

terikat dengan hukum syara‟ dalam menjalankan setiap 

aktivitas ataupun memecahkan masalah setiap permasalahan. 

Islam tidak mengenal kebebasan beraqidah ataupun kebebasan 

beribadah, apabila seseorang telah memeluk islam sebagai 

keyakinan aqidahnya, maka baginya wajb untuk terikat 

dengan seluruh syariah islam dan diwajibkan untuk 

menyembah Allah SWT sesuai dengan cara yang sudah 
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BAB V 

Penutup 

 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian “Pengaruh Strategi 

Experiential Marketing Guna Meningkatkan Loyalitas Konsumen 

Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Rumah Makan Puti 

Minang Tanjung Senang)” adalah sebagai berikut: 

1. Variabel X1 Sense berpengaruh terhadap Loyalitas 

Konsumen. Setiap kenaikan variabel Sense sebesar 1% , maka 

loyalitas pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,175 

Hal ini berarti apabila sense experience ditingkatkan, maka 

loyalitas konsumen Rumah Makan Puti Minang juga akan 

meningkat. 

2. Variabel X2 Feel tidak berpengaruh terhadap Loyalitas 

Konsumen. Setiap kenaikan variabel Feel sebesar 1% , maka 

loyalitas konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 0,131. 

Hal ini berarti apabila feel experience ditingkatkan, maka 

loyalitas konsumen Rumah Makan Puti Minang Tanjung 

Senang juga akan meningkat. 

3. Variabel independen antara lain sense dan feel secara simultan 

(bersama-sama) dan signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu Loyalitas Konsumen. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan hasil uji F yaitu diketahui Fhitung sebesar 

4,059 dan nilai signifikan sebesar 0,020. Jika nilai signifikansi 

(0,00) < alpha (0,05), maka dapat disimpulkan kombinasi 

variabel bebas yang terdiri dari sense dan feel secara bersama–

sama mempengaruhi loyalitas konsumen 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Rumah 

Makan Puti Minang Tanjung Senang, penulis mendapati 

bahwa dalam proses kegiatan bisnis terkait strategi 

experiential marketing  yang dilakukan oleh Rumah Makan 

Puti Minang telah sesuai dengan etika bisnis islam. 

Sebagaimana seorang muslim dalam memberikan pelayanan 

dan sebagainya haruslah berdasarkan nilai-nilai islam guna 

mewujudkan nilai ketakwaan sekaligus membuktikan 
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konsistensi keimanannya dalam rangka menjalankan misi 

syariat islam.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan 

diatas. Penulis memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk 

kebaikan dan kemajuan Rumah Makan Puti Minang Tanjung 

Senang Bandar Lampung sebagai berikut: 

1. Hal pertama yang dirasakan konsumen di dalam mengunjungi 

suatu tempat adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca 

indera. Rumah Makan Puti Minang Tanjung Senang dapat 

melakukan perubahan layout desain layout menjadi lebih 

menarik. Selain itu RM Puti Minang juga dapat meningkatkan 

kebersihan ruangan dengan cara menetapkan standart 

kebersihan ruangan. Hal-hal yang berhubungan dengan panca 

indera ini sesuai dengan komponen experiential marketing 

yaitu sense experience.  

2. RM Puti Minang Tanjung Senang perlu meningkatkan lagi 

pelayanan kepada konsumennya baik itu tentang jasa yang 

diberikan maupun produk yang disajikan, Caranya adalah 

dengan membuat standart tertentu terhadap produk dan jasa 

yang diberikan ke konsumen, salah satu caranya adalah pihak 

RM Puti Minang Tanjung Senan dapat menerapkan 3S yaitu 

(senyum, sapa, salam) saat konsumen datang maupun 

meninggalkan tempat, agar konsumen merasa dihormati dan 

dihargai saat berkunjung ke RM Puti Minang Tanjung 

Senang. Hal ini sesuai dengan komponen experiential 

marketing yaitu feel experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


