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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam berlimpah 

serta menempati posisi strategis pada peta perdagangan global ialah Indonesia. 

Akibatnya, terdapat beberapa pedagang asing yang mampir ke Indonesia. Adanya 

peleburan dua kebudayaan yaitu budaya asing dan budaya lokal untuk 

menghasilkan kebudayaan baru pun berlangsung tanpa melewati banyak kendala. 

Mulanya proses tersebut semakin memperbanyak budaya di Indonesia, namun  

berjalannya waktu, budaya asli pun semakin tergeser sesuai dengan yang dapat 

ditinjau dari adanya budaya kopi yang semakin meningkat. Indonesia merupakan 

salah satu negara penghasil kopi sekaligus pengekspor biji kopi di pasar kopi 

internasional. 

Setelah negara Brazil, Vietnam dan Kolombia yang merupakan negara 

terbesar, ada negara Indonesia dengan urutan keempat yang memproduksi biji 

kopi dengan total 660.000 ton pada tahun 2017. Menurut data USDA 

(Departemen Pertanian Amerika Serikat), Indonesia dikenal sebagai produsen dan 

eksportir kopi terbesar kedua di negara-negara ASEAN setelah Vietnam. Iklim 

tropis, kondisi geografis, dan suhu yang mendukung menjadikan Indonesia 

sebagai tempat yang potensial untuk menanam kopi. Jenis kopi yang ditanam di 

Indonesia antara lain arabica, robusta, liberika dan ekselsa. Kopi robusta 

menyumbang 81,87% dari total produksi biji kopi pada tahun 2016, dengan 

18,13% sisanya adalah kopi arabika (BPS, 2018). 

Kopi merupakan salah satu tanaman pertanian yang telah dibudidayakan 

sejak lama dan dapat menaikkan nilai perekonomian di Indonesia dengan jumlah 

yang tinggi daripada tanaman pertanian lain. Karena dapat menaikkan nilai 

perekonomian, hal tersebut memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber 

pendapatan masyarakat melalui ekspor biji mentah maupun olahan biji kopi dan 
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untuk meningkatkan devisa negara. Nilai konsumsi kopi meningkat secara 

dramatis dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia. Berdasarkan data World 

Coffee Organization (ICO), di Indonesia tingkat konsumsi terhadap kopi 

meningkat sebanyak 44% selama 10 tahun yaitu pada Oktober 2008 hingga 

September 2019. Kopi memiliki tahun tersendiri selama 12 periode mulai dari 

Oktober tahun sekarang sampai September tahun berikutnya.  

Sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat, banyak orang Indonesia 

yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, dimulai dari pembukaan kedai  

dan kafe hingga menjual produk kopi sendiri dimulai dari buah kopi yang baru 

saja dipanen kopi yang sudah siap dikonsumsi. Usaha tersebut dijalankan oleh 

banyak aspek masyarakat, mulai dari pengusaha dan pedagang hingga petani kopi 

yang ikut serta dalam perdagangan hasil pertanian. Saat ini konsumsi kopi 

masyarakat semakin meningkat berkat dukungan gaya hidup dan teknologi yang 

mempermudah segala sesuatunya. Mulai dari sejumlah variasi yang memudahkan 

masyarakat untuk memilih minuman kopi mana yang ditawarkan dan dikonsumsi. 

Kopi sudah menjadi minuman yang telah menjadi bagian dalam gaya hidup 

konsumen di Indonesia. Konsumen menganggap bahwa kopi dapat menjadi 

minuman yang cocok untuk dikonsumsi dan untuk menemani kegiatan sehari-hari. 

Loyalitas pelanggan adalah modal perusahaan yang paling penting dan 

sulit didapat. Hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk mengkonsumsi produk atau jasa ketika perusahaan memproduksi 

produk yang berkualitas tinggi. Loyalitas adalah kunci penting jika seseorang 

ingin bisnisnya berhasil.  

 Sini kopi merupakan usaha kedai kopi asal kota Jember yang didirikan 

pada tahun 2018 yang didirikan oleh Jefry Tri Utomo. Usaha kedai kopi ini berdiri 

karena pemilik memanfaatkan waktu luang yang ada selama berkuliah dan ingin 

membiayai kuliah dan kehidupannya sendiri. Bahan dasar kopi yang digunakan 

dalam kedai sini kopi yaitu jenis Arabica yang kemudian digiling dengan 

menggunakan mesin grinder kopi. Setiap harinya, kedai sini kopi menjual 100 

gelas dengan omset yang cukup besar pula.  
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berbagai nama yang bervariasi di berbagai lokasi di seluruh kota. Sini Kopi 

merupakan salah satu kedai kopi yang memanfaatkan tren yang ada. Sini Kopi 

selalu menjaga kualitas produk yang dijual agar konsumen tidak kecewa dan tetap 

setia pada Sini Kopi. Menjaga kualitas produk merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kepuasan dan memberikan dampak positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Wedarini, 2013). Konsumen yang puas dengan pelayanan 

yang berkualitas akan bersifat loyal (Izogo & Ogba, 2015), perusahaan dapat 

untung ketika memiliki konsumen yang loyal karena konsumen tidak peka atas 

biaya yang dikeluarkan guna mempertahankan loyalitas pelanggan yang rendah 

(Silva & Goncalves, 2016).   

Seiring dengan pertumbuhan bisnis, akan menghadapi berbagai masalah 

seperti konsumen merasa bahwa kualitas yang diberikan melalui pelayanan atau 

kualitas produk tidak maksimal dan memilih untuk tidak mengkonsumsi kembali 

produk atau jasa dari bisnis tersebut. Kedai sini kopi memikirkan berbagai cara 

untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan mempertahankan kinerja dan 

kualitasnya serta memberikan perasaan positif kepada konsumen. Suatu 

perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja pelayanan yang dirasakan 

pelanggan merupakan pengertian dari kepuasan pelanggan. (Kotler & Keller, 

2016). Jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan merasa tidak puas. 

Jika kinerja memenuhi harapan, maka konsumen akan puas. Kotler & Armstrong 

(2016), kepuasan pelanggan adalah sedemikian rupa sehingga pencapaian kinerja 

produk yang diterima konsumen memenuhi harapan mereka sendiri.  

Konsep dalam pemasaran yang menyajikan pengalaman yang khas kepada 

konsumen dikenal sebagai experiental marketing. Hal ini dicapai oleh kedai Sini 

Kopi yang menawarkan pengalaman unik berupa rasa yang berbeda dengan kopi 

yang dijual di kebanyakan kedai lain dan mendorong konsumen untuk terus 

mengkonsumsi kopi dari Sini Kopi. Selain rasa, Sini Kopi memberikan konsumen 

tempat yang nyaman dan membuat konsumen lebih tertarik untuk kembali ke 

kedai. Pekerja di kedai Sini Kopi percaya bahwa semua konsumen adalah teman 

sekaligus pelanggan. Menurut Kishka (dalam Schmitt 2011) melihat experiental 
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marketing digunakan untuk mengukur dan mengelola umpan balik konsumen 

melalui pendekatan yang sistematis. Experiental marketing merupakan salah satu 

konsep pemasaran perusahaan yang memberikan interaksi melalui panca indera 

yang akan memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Konsep ini bertujuan 

untuk memberikan konsumen pengalaman yang positif dan berkesan. Konsep ini 

juga diterapkan sesuai dengan tujuan bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang 

memerlukan strategi untuk membangkitkan minat konsumen. 

Citra merek yaitu ketika konsumen mendengar atau melihat suatu merek 

atas produk atau jasa yang dihasilkan dan apa yang dirasakan oleh konsumen 

setelah melihat merek tertentu. Kedai Sini Kopi memanfaatkan keberadaan brand 

image dalam bisnisnya yang memungkinkan konsumen yang mengunjungi dan 

mengkonsumsi produk Sini Kopi untuk terus memikirkannya. Salah satu 

contohnya yaitu ketika konsumen yang ingin mengkonsumsi kopi akan 

memikirkan suatu merek dan kembali ke Sini Kopi. Kotler & Keller (2012) 

menjelaskan citra merek dengan “The perceptions and beliefes held by consumers, 

as reflected in the associations held in consumer memory”. Kalimat tersebut 

memberikan arti sebagai pemahaman dan keyakinan pelanggan yang  tertanam 

didalam pikiran serta ingatan pelanggan. Pemahaman tersebut dapat dibentuk dari 

pengalaman sebelumnya dengan merek suatu barang atau jasa serta informasi dari 

konsumen. Selain itu, Kotler & Keller (2012) juga menyatakan bahwa semua 

perusahaan berusaha membangun atau menciptakan merek sekuat dan seunik 

mungkin agar merek yang mereka ciptakan dapat menghasilkan keuntungan.  

Acuan dasar ketika ingin melakukan penelitian dengan memperbanyak 

informasi yang dibutuhkan untuk menyelidiki masalah dapat dikatakan sebagai 

penelitian terdahulu. Hasil survei yang didukung oleh Neupane (2015) 

memperlihatkan bahwa citra merek memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Selain itu, menurut Wu & Tseng (2015), experiental 

marketing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 

kasus lain oleh Kotler et al., (2012) menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan 

berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Menurut Alkilani 
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et al., (2013, dalam Chao, 2015) experiental marketing berdampak positif 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wu, 

Tai-Chi (2015) citra merek yang dimiliki suatu peruashaan baik tidak selalu 

membuat konsumen tertarik. Menurut Lee & Chang (2012) experiental marketing  

berdampak positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan (Tsaur, 2007; Lee, Hsiao & Yang, 2011; Alkilani, Ling & Abzakh, 

2013).  

Berdasarkan fenomena, teori dan fakta dilapangan serta penelitian 

terdahulu, maka penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul „Pengaruh 

Experiental Marketing Dan Brand Image Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan 

Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Pelanggan Kedai Sini Kopi Di Kota 

Jember)‟.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah experiental marketing berpengaruh dalam  menciptakan kepuasan 

pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember? 

2. Apakah brand image berpengaruh dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember?  

3. Apakah experiental marketing berpengaruh dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember?  

4. Apakah brand image berpengaruh dalam menciptakan loyalitas pelanggan 

pada kedai Sini Kopi Jember?  

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember?  

6. Apakah experiental marketing berpengaruh dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember?  

7. Apakah brand image berpengaruh dalam menciptakan loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember? 

1.3. Tujuan Penelitian  



7 
 

 
 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah experiental marketing 

berpengaruh dalam menciptakan kepuasan pelanggan pada kedai Sini Kopi 

Jember. 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah brand image berpengaruh dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember. 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah experiental marketing 

berpengaruh dalam menciptakan loyalitas pelanggan pada kedai Sini Kopi 

Jember. 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah brand image berpengaruh dalam 

menciptakan loyalitas pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember. 

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepuasan pelanggan berpengaruh 

dalam menciptakan loyalitas pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember. 

6. Untuk menguji dan menganalisis apakah experiental marketing 

berpengaruh dalam menciptakan loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan pada kedai Sini Kopi Jember. 

7. Untuk menguji dan menganalisis apakah brand image berpengaruh dalam 

menciptakan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada kedai 

Sini Kopi Jember. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Akademis 

Menyediakan informasi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dan sebagai bahan tambahan untuk para pelajar dalam 

belajar serta memahami materi tentang loyalitas pelanggan. 

b. Manfaat Praktis  

- Bagi Peneliti  
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Sebagai acuan dan pertimbangan untuk mengembangkan wawasan 

khususnya terkait upaya-upaya yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan.   

- Bagi Perusahaan  

Sebagai informasi dan masukan bagi suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi loyalitas pelanggan guna tercapainya produktivitas 

kerja perusahaan. 

- Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

bacaan yang direkomendasikan bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian dengan topik yang serupa. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Pada penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :  

BAB 1: PENDAHLUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengenai masalah yang akan 

diangkat, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dalam hal 

akademis dan praktis, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini, agar 

penelitian ini tidak keluar dari teori-teori yang sudah ada. Selain itu terdapat 

ringkasan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian 

dalam penelitian ini. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai jalannya penelitian, mulai dari jenis penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, data dan sumber data, pengukuran data, 

alat dan metode pengumpulan  data, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. 

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uraian singkat tentang data, analisis data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 
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BAB 5: SIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari survei dan usulan yang diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen atau pelaku usaha yang 

secara khusus ingin melakukan survei serupa. 


