
 

 

RINGKASAN 

 

T MAUREZA ARISMUNANDAR. Pengaruh Experiental marketing terhadap 

kepuasan dan loyalitas konsumen kedai Corner Coffee Dibimbing oleh 

HARTOYO dan DIAH KRISNATUTI. 

 

Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak diminati oleh berbagai 

kalangan masyarakat, oleh karenanya tingkat konsumsi kopi di Indonesia terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan tingkat konsumsi kopi menjadikan 

peluang bisnis kedai kopi semakin luas dengan banyaknya ditemukan kedai kopi 

baik itu kedai kopi lokal maupun gerai kopi asing. Kota Langsa merupakan salah 

satu daerah di Aceh yang banyak terdapat kedai kopi. Coffee Corner adalah kedai 

kopi pertama di Kota Langsa yang menggabungkan aspek tradisional dan modern 

di dalam penyajiannya. Banyaknya variasi kedai kopi sejenis yang bermunculan, 

menjadi pesaing bagi kedai Corner Coffee sehingga menyebabkan penghasilan 

Kedai kopi mengalami penurunan, hal ini tentunya akan mengancam 

keberlanjutan bisnis Kedai kopi, Oleh sebab itu Corner Coffee perlu menciptakan 

strategi yang dapat membuat kepuasan dan mampu membentuk loyalitas 

konsumen. 

 Experiental marketing adalah salah strategi marketing yang dapat 

membentuk kepuasan serta loyalitas konsumen melalui lima dimensi yaitu sense, 

feel, think, act, dan relate. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh dari 

Experiental marketing terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen kedai Corner 

Coffee. Penelitian ini dilakukan di kedai Corner Coffee yang beralamat di Jalan 

Ahmad Yani, Kota Langsa, Aceh. Pengambilan data dilakukan pada bulan 

September tahun 2017. Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik 

accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 180 responden dengan 

kriteria yang dapat menjadi responden adalah minimal  berumur 17tahun dan 

bersedia menjadi responden dengan mengisi pernyataan didalam kuisioner. Data 

yang didapat, kemudian diolah menggunakan Struktural Equation Modelling 

(SEM). 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil bahwa konsumen yang 

sering berada di kedai Corner Coffee mayoritas adalah pria dengan rentang usia 

18 - 30 tahun yaitu sebanyak 159 (88%) dengan tingkat pendidikan yang dimiliki 

mayoritas responden adalah sarjana sebanyak 120 orang responden (67%). 

Beragam pekerjaan yang dimiliki oleh responden. Sebanyak 54 orang responden 

(30%) memiliki profesi sebagai wirausaha dan sebanyak 43 orang responden 

(24%) masih berstatus mahasiswa. Penghasilan perbulan yang banyak dimiliki 

sebagian responden adalah sebesar  ≤ Rp 2.500.000 yaitu sebanyak 85 orang 

responden (47%). 

Sebanyak 69 orang responden (38%) mengunjungi kedai Corner Coffee 

dengan frekuensi 2-3x seminggu baik hari kerja dan hari libur. Mayoritas 

responden sebanyak 164 orang (91%) menikmati kopi di kedai Corner Coffee 

bersama dengan temannya sambil mengobrol santai. Menu yang sering dipesan 

adalah kopi hitam dan kopi susu. Pengeluaran responden untuk sekali menikmati 

kopi berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. 

Bisnis kedai kopi merupakan salah satu bisnis dengan daya persaingan yang 

cukup tinggi karena terdapat banyak kedai kopi sejenis dengan variasi yang 



 

 

beragam, sehingga para penikmati kopi memiliki banyak pilihan. Di Kota Langsa 

saat ini terdapat 17 nama kedai kopi yang pernah dikunjungi oleh responden. Pos 

kopi merupakan kedai kopi yang paling banyak dikunjungi (42%) dan Ibam’s 

kopi (22%). Responden yang belum pernah mencoba kedai kopi lain, memiliki 

keinginan untuk mencoba Ibam’s kopi (64%) dan Pos kopi (29%). Faktor yang 

membuat responden mencoba kedai kopi lain adalah karena diajak oleh temannya 

dan banyak juga responden yang memang ingin mencoba suasana baru di kedai 

kopi lain. 

Experiental marketing dicerminkan oleh dua dimensi yang memiliki 

kontribusi terbesar yaitu sense dan relate. Dimensi sense menunjukkan bahwa 

kualitas dan aroma kopi yang dimiliki Corner Coffee lebih baik dan lebih wangi 

dibandingkan kedai kopi lain. Dimensi relate mengatakan bahwa menikmati kopi 

di Corner Coffee menunjukkan bahwa konsumen memiliki selera kopi yang bagus 

dan pelayan di kedai Corner Coffee selalu berinteraksi terhadap konsumen. 

Variabel kepuasan dicerminkan oleh indikator Perceived Price Fairness yang 

paling berkontribusi dan memiliki nilai SLF terbesar (0.88) dengan pernyataan 

bahwa secara keseluruhan konsumen puas terhadap kedai Corner Coffee. 

Kepuasan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya soal harga saja, tetapi secara 

keseluruhan yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan produk dan 

jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. 

Loyalitas dicerminkan oleh indikator pembelian ulang dengan nilai SLF 

terbesar (0.94) dengan pernyataan bahwa konsumen selalu meluangkan waktu 

untuk menikmati kopi di kedai Corner Coffee. Terdapat juga indikator brand 

switchingyang mengatakan bahwa mayoritas konsumen akan berpindah ke kedai 

kopi lain ketika Corner Coffee penuh sehingga mampu menjadi solusi bagi 

Corner Coffee untuk meningkatkan kapasitas kedai. Selain itu, responden juga 

berkeinginan untuk mencoba kedai kopi lain hal tersebut disebabkan oleh 

banyaknya kedai kopi sejenis yang bermunculan sehingga konsumen memiliki 

banyak variasi kedai kopi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Experiental marketing berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung yang artinya jika Experiental marketing 

ditingkatkan dengan baik maka akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pada 

konsumen.  Kepuasan secara langsung berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 
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