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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dan amstrong (2001) kepuasan konsumen adalah sejauh 

mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk 

lebih rendah ketimbang harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau 

amat gembira. Menurut Mamang dan sopiah (2013) Teori kepuasan 

mengemukakan bahwa kepuasan dan tidak kepuasan konsumen merupakan 

dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan 

kinerja produk yang sesunguhnya.  

Ketika membeli suatu produk, konsumen memiliki harapan tentang 

bagaimana kinerja produk tersebut. 

1. Kinerja produk lebih dari yang diharapkan. Inilah yang disebut diskonfirmasi 

positif (positive disconfirmation). Jika ini terjadi, konsumen akan merasa 

puas. 

2. Produk berkinerja seperti yang di harapakan. Inilah yang disebut konfirmasi 

sederhana (simple confirmation). Produk tersebut tidak memberikan rasa 

puas,tetapi juga tidak mengecewakan konsumen akan memiliki perasaan yang 

netral. 

3. Produk berkinerja lebih buruk dari yang diharapkan. Inilah yang disebut 

diskonfirmasi negatif atau produk yang berkinerja buruk dan tidak sesuai 
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4. dengan kepuasan konsumen,akan menyebabkan kekecewaan sehingga 

konsumen merasa tidak puas. 

Tjiptono dalam Noegroho, suharyono dan Kumadji (2013) mendefinisikan 

kepuasan dan ketidak puasan sebagai berikut :”Kepuasan atau ketidakpuasan 

adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produkyang dirasakan pada persaingan yang 

semakin ketat". Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007) yang dikutip 

dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa Kepuasan Konsumen adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 

Peneliti menyimpulkan berdasarkan pendapat para ahli bahwa kepuasan 

konsumen adalah terjadinya konsumsi produk atau jasa yang di konsumsi 

melebihi harapan konsumen terhadap kinerja produk maupun jasa.dan ini berlaku 

sebaliknya. Jika kinerja suatu produk atau jasa tidak sesuai dan di bawah harapan 

konsumen maka konsumen merasa tidak puas.Kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang setelah membandingkan harapan dan kinerja. Adapun 

indikator kepuasan pelanggan Irawan (2008), yaitu:  

1. Perasaan puas (dalam arti puas akan produk dan pelayanannya), yaitu 

ungkapan perasaan puas atau tidak puas dari pelanggan saat menerima 

pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari perusahaan.  
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2. Selalu menggunakan produk/layanan, yaitu pelanggan akan tetap memakai 

dan terus membeli suatu produk apabila tercapainya harapan yang mereka 

inginkan.  

3. Akan merekomendasikan kepada orang lain, yaitu pelanggan yang merasa 

puas setelah memakai suatu produk atau jasa akan menceritakannya kepada 

orang lain serta mampu menciptakan pelanggan baru bagi suatu perusahaan.  

4. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah menggunakan produk/layanan, yaitu 

sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca pembelian suatu 

produk dengan harapan yang diinginkan pelanggan. 

2.1.2 Experiental Marketing 

Pengertian Experiental Marketing berasal dari dua kata yaitu Experiental 

dan Marketing.Experiental sendiri berasal dari kata experience yang berarti 

pengalaman. Sedangkan marketing sendiri berarti pemasaran.Mengutip pendapat 

schimit dalam Hadiwidjaja dan Dharmayanti mengenai definisi pengalaman 

merupakan peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dikarenakan adanya stimulus 

tertentu (misalnya yang diberikan oleh pihak pemasar sebelum dan sesudah 

pembelian barang dan jasa). 

Grundey dalam Oeyono dan Dharmayanti (2002) mendefininisikan 

experience atau pengalaman sebagai salah satu bagian subjektif dalam sebuah 

transformasi dari individu,dalam menekankan  emosi dan indera secara langsung 

selama perendaman dengan mengorbankan dimensi kognitif.Berdasarkan definisi 

para ahli,peneliti menyimpulkan bahwa pengalam (experience) adalah suatu 

kejadian pribadi yang melibatkan seluruh panca indra secara langsung sehingga 
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mengikat emosi seseorang. 

Menurut Kotler dan Keller dalam Oeyonon dan Dharmayanti (2013) definisi 

pemasran adalah proses sosisal dimana individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan,menawarkan dan secara 

bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.Menurut 

William J. Stanton dalam swastha dan irawan danam Oeyono dan Dharmayanti 

(2013) “Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan dan keinginan baik 

kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli potensial”. 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pemasaran 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemasar untuk mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

keinginan baik kepada pembeli maupun pembeli potensial untuk memperoleh 

keuntungan.Menurut Schimit dalam Kusumawati (2011) Strategic Experiental 

Marketing yaitu menggunakan pendekatan seluruh pengalam indra, perasaan/ 

afeksi, kognisi, fisik dan gaya hidup, serta hubungan dengan kultur atau refrensi 

tertentu akhirnya mampu memberikan suatu imajinasi yang berdampak timbulnya 

nilai pengalaman pada suatu produk atau jasa. 

Menurut Hermawan Kertajaya (2004) experiental marketing adalah susatu 

konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang 

loyal dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif 

terhadap produk dan service, lebih lanjut Kartajaya (2004) menambahkan bahwa 
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experiental marketing produk dan layanan harus mampu membangkitkan sesuatu 

atau sensasi dan pengalaman yang akan menjadi basis loyalitas pelanggan. 

Menurut Andreani (2007) experiental marketing memberikan peluang pada 

pelanggan untuk memperoleh serangkaian pengalaman atas merek, produk dan 

jasa yang memberikan cukup informasi untuk melakukan keputusan pembelian. 

Aspek emosional dan rasional ada beberapa aspek yang hendak dibidik pemasar 

melalui program ini dan seringkali kedua aspek ini memberikan efek yang luar 

biasa dalam pemasaran. 

Wolfe dalam Andreani (2007) mendefinisikan experiental marketing 

sebagai perpaduan praktek antara pemasaran non tradisional yang terintegrasi 

untuk meningkatkan pengalaman pribadi dan emosional yang berkaitan dengan 

merek. Experiental marketing sangat penting dalam merefleksikan adanya bias 

dari otak kanan karena menyangkut aspirasi pelanggan untuk memperoleh 

pengalaman yang  berkaitan dengan perasaan dan kenyamanan di satu pihak 

penolakan atas ketidaknyamanan dan tidak kesenangan di lain pihak. 

Menurut Smilansky dalam Dewi, Kumadji dan Mawardi (2015) experiental 

marketing merupakan proses untuk mengidentifikasikan dalam memuaskan 

kebutuhan dan aspirasi konsumen yang disatukan melalui komunikasi dua arah 

sehingga membuat citra merek masuk dalam kehidupan konsumen. Experiental 

marketing dapat dihadirkan melalui 5 unsur yaitu:sense (indra), feel (perasaan), 

act (tindakan), think (berpikir) dan relate (hubungan). 

Berdasarkan definisi para ahli, peneliti membuat kesimpulan bahwa 

experiental marketing adalah sebuah konsep pemasaran yang dirancang untuk 



21 

 

 

 

memuaskan kebutuhan dan aspirasi konsumen. Tujuan awalnya adalah 

menciptakan pengalaman dalam diri konsumen secara rasional dan emosional 

yang terikat pada sebuah merek produk ataupun jasa, dengan tujuan akhir 

kepuasan dan loyalitas konsumen. Experiental marketing dapat dijabarkan melalui 

5 faktor: sense, feel, think, act, dan relate terhadap merek,produk maupun jasa. 

1. Sense 

Menurut Schimit dalam Hadiwidjaja dan Dharmayanti (2014) Sense 

experience di definisikan sebagai usaha penciptaan pengalaman yang berkaitan 

dengan panca indra melalui pengelihatan ,suara,sentuhan,bau dan rasa.Di mana 

digunakan untuk mendifrensiasikan badan usaha dan produknya di market, 

memotivasi konsumen untuk membeli produk tersebut dan menyampaikan value 

pada konsumennya. 

Menurut Lupiyoadi dan Dewi, Kumadji dan Mawardi (2015) sense 

Merupakan aspek yang berwujud yang dapat dirasakan oleh pelanggan melalui 

kelima panca indra manusia yang meliputi pengelihatan, penciuman, peraba, 

pendengaran dan pengecapan. Peneliti menyimpulkan berdasarkan definisi dan 

pendapat para ahli bahwa sense experience merupakan pengalaman seseorang 

yang terekam oleh panca indera. Menurut Hendarsono dan Sugiharto (2013), 

indikator variabel sense experience diukur dari desain dan layout yang menarik, 

lokasi yang bersih, adanya kesejukan di lokasi, dan musik yang membawa rasa 

nyaman. 

2. Feel 

Menurut Schimit dalam Hadiwidjaja dan Dharmayanti (2014) feel/affective 
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experience sebuah strategi yang dilakukan dan diimplementasi untuk memberikan 

pengaruh sebuah merek kepada konsumen melalui komunikasi (iklan), produk 

(kemasan dan isinya), identitas produk. Setiap perusahaan harus memiliki 

pemahaman yang jelas mengenai cara penciptaan perasaan melalui pengalaman 

konsumsi yang dapat mengerakan imajinasi konsumen yang diharapkan 

konsumen dapat membuat keputusan untuk membeli.  

Feel experience timbul sebagai hasil kontak dan interaksi yang berkembang 

sepanjang waktu, dimana dapat dilakukan melalui perasaan dan emosi yang 

ditimbulkan. Selain itu juga dapat ditampilkan melalui ide dan kesenangan serta 

reputasi akan pelayanan konsumen. Tujuan dari feel experience adalah untuk 

menggerakan stimulus emosional (events, agents, objects) sebagai bagian dari feel 

strategies sehingga dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati 

konsumen.Jatmiko dalam Dhani dan Firman (2015) menyatakan feel dapat 

menyentuh innerfeelings dan emosi,dengan sasaran membangkitkan pengalaman 

efektif sehingga ada rasa bangga dan bahagia pada konsumen. 

Menurut Lupiyoadi dalam Dewi, Kumadji dan Mawardi (2015) feel adalah 

strategi dan implementasi dalam mengikat pelanggan untuk senang terhadap 

perusahaan dan merek melalui pengalaman penyedia jasa.Peneliti menyimpulkan 

berdasarkan definisi para ahli bahwa feel experience adalah pengalaman 

emosional yang di alami konsumen sebagai efek dari pelayanan dan rasa atau 

feel.Menurut Hendarsono dan Sugiharto (2013) indikator variabel feel 

experiencediukur dari pelayanan yang diberikan, memberi suasana yang nyaman, 

memberi rasa senang dengan keramahan dan kesopanan, dan penyampaian 
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informasi dari karyawan. 

3. Think 

Menurut Lupiyoadi dalam Dewi, Kumadji dan Mawardi (2015) think adalah 

metode pemasaran yang bertujuan untuk mendorong pelanggan agar dapat 

berpikir kreatif atas perusahaan dan merek-mereknya. Menurut Schimit dalam 

Hadiwidjaja dan Dharmayanti (2014) think atau creative cognitive experience 

tujuannya adalah mendorong konsumen sehingga tertarik dan berpikir secara 

kreatif sehingga mungkin dapat menghasilkan evaluasi kembali mengenai 

perusahaan dan merek tersebut.  

Think experience lebih mengacu pada future,focused, value,quality dan 

growth dan dapat ditampilkan melalui inspirational, high technology, surprise. 

Ada beberapa prinsip yang terkandung dalam think experience: 

a. Surprise, merupakan dasar penting dalam memikat konsumen untuk berpikir 

kreatif. Dimana surprise timbul sebagai akibat jika konsumen merasa 

mendapatkan sesuatu melebihi dari apa yang diinginkan atau di harapkan 

sehingga timbul satisfaction. 

b. Intrigu, merupakan pemikiran yang tergantung tingkat pengetahuan, hal yang 

menarik konsumen,atau pengalaman yang sebelumnya pernah di alami oleh 

masing-masing individu. 

c. Revovacation, sifatnya menciptakan suatu kontroversi atau kejutan baik yang 

menyenangkan atau yang kurang berkenan. 

Peneliti menyimpulkan berdasarkan pendapat dan definisi para ahli bahwa 

think experience adalah pengalaman yang membuat konsumen berpikir kreatif 
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mengenai perusahaan. Seperti berpikir bahwa perusahaan dan produk yang 

ditawarkan sudah memuaskan konsumennya.Indikator variabel think experience 

menurut Hendarsono dan Sugiharto (2013) antara lain adalah ekspektasi 

pelanggan, asumsi pelanggan, berfikir kreatif, dan produk/layanan. 

4. Act 

Menurut schimit dalam Hadiwidjaja dan Dharmayanti (2014) act experience 

merupakan teknik pemasaran untuk menciptakan pengalaman konsumen yang 

berhubungan dengan tubuh secara fisik, pola perilaku, dan gaya hidup serta 

pengalaman yang terjadi dari interaksi orang lain. Dimana gaya hidup yang di 

refleksikan dalam yindakan, minat dan pendapat. Act experience yang berupa 

gaya hidup dapat ditrapkan menggunakan trend yang sedang berlangsung atau 

mendorong terciptanya trend budaya baru. 

Menurut Lupiyoadi dalam Dewi Kumadji dan Mawardi (2015) act adalah 

bentuk strategi yang dilakukan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang di 

hubungkan pada perilaku individu,perilaku sosial dan gaya hidup. Menurut 

Firman dan Dhani (2015) mengutip Kartajaya dalam Nehemia, act marketing 

adalah salah satu cara untuk membentuk presepsi pelanggan terhadap produk dan 

jasa yang bersangkutan. Act marketing didesain untuk menciptakan pengalaman 

konsumen dalam hubungannya dengan phisical body, lifestyle dan interaksi 

dengan orang lain. 

Peneliti menyimpulkan berdasarkan definisi para ahli bahwa act experience 

adalah pengalaman konsumen yang berhubungan langsung dengan aktivitas fisik, 

pola perilaku dan gaya hidup baik secara individu maupun sosial.Indikator 
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variabel act experience menurut Hendarsono dan Sugiharto (2013) antara lain 

adalah berbagi pengalaman tentang produk/layanan, mempengaruhi gaya hidup, 

meningkatkan gaya hidup, dan merubah gaya hidup. 

5. Relate 

Menurut Schimitt dalam Hadiwidjaja dan Dharmayanti (2014) “Relate 

experience marketing yaitu sense, feel,think, dan act. Pada umumnya relate 

experience menunjukkan hubungan dengan orang lain, kelompok lain (misalnya 

pekerjaan, gaya hidup) atau komunitas sosial yang lebih luas dan abstrak 

(misalnya negara, masyarakat, budaya). Tujuan dari relate experience adalah 

menghubungkan konsumen tersebut dengan budaya dan lingkungan sosial yang di 

cerminkan oleh merk suatu produk,”Menurut Lupiyoadi dalam Dewi, Kumadji 

dan Mawardi (2015) relate adalah pengembangan perasaan yang dirasakan oleh 

individu yang merupakan pengalaman dan dikaitkan dengan figur idaman 

individu, orang lain, dan suatu kebudayaan. 

Berdasarkan para ahli peneliti menyimpulkan bahwa relate experience adalah 

pengalaman yang menghubungkan aspek panca indera (sense), pikiran (think), 

perasaan (feel) dan tindakan (act) seseorang yang berhubungan dengan budaya 

maupun lingkungan soasial yang di cerminkan oleh merek suatu produk.Indikator 

variabel relate experience menurut Hendarsono dan Sugiharto (2013) antara lain 

adalah pelanggan merasa bangga dengan pelayanan, karyawan menyapa 

pengunjung yang datang, karyawan ramah dan sopan saat berbicara dengan 

pelanggan, dan bila ada masalah dalam pemesanan karyawan sigap dan tanggap. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Banyak dari penelitian terdahulu hanya menjadikan kepuasan konsumen 

sebagai variabel interventing. Sehingga kurang menjawab secara mendalam dan  

jelas pengaruh antara variabel variabel experiental marketing yaitu sense, feel, 

think, act dan relate terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu terbukti bahwa variabel dari experiental marketing tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar 

pijakan dalam rangka menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang akan mengarahkan penelitian ini.  

Adapun penelitian sebelumnya dapat anda lihat pada Tabel 2.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Ringkasa Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Peneliti 
Variabel Penelitian 

Hasil 
Independen Dependen 

1 Pengaruh Dimensi 

Experiential 

Marketing 

Terhadap Kepuasan 

Pengunjung(Studi 

Kasus Pada Taman 

Rekreasi Tlogomas 

Malang). dibuat 

oleh M. Mizan 

Sa'roni (2010) 

 

 

 

 

 

 

- 

Experinental 

Marketing 

(X1) 

- Kepuasan 

Konsumen(Y) 

Secara parsial 

variabel Sense dan 

relate tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasanpengunjung 

pada Taman 

Rekreasi Tlogomas 

Malang. Namun 

ketiga varabel 

lainnya yaitu feel, 

think, dan act 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan 

pengunjung pada 
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No Judul dan Peneliti 
Variabel Penelitian 

Hasil 
Independen Dependen 

 

 

 

 

Taman 

RekreasiTlogomas 

Malang (negatif) 

2 Pengaruh Kualitas 

Layanan, 

Harga,Experiential 

Marketing Dan 

Citra Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan (Studi 

pada Pengunjung 

Juwana Water 

Fantasy) dibuat 

oleh Leta Aviana 

(2010) 

 

 

 

- 

Experinental 

Marketing 

(X1) 

- Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Variabel Kualitas 

Layanan  memiliki 

pengaruh tidak 

signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

(Y). 

3 Pengaruh 

StrategiExperientia

l Marketing 

Terhadap Kepuasan 

Pengunjung 

Museum Sepuluh 

Nopember 

Surabaya. dibuat 

oleh Dewi Ayu 

Miftahul Jannah 

(2010) 

 

 

 

 

- 

Experinental 

Marketing 

(X1) 

- Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Act Experience tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan 

pengunjung 

Museum Sepuluh 

Nopember Surabaya. 

4 Analisis pengaruh 

experiental 

marketing terhadap 

kepuasan 

- 

Experinental 

Marketing 

(X1) 

- Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Hasil penelitian feel 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen 
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No Judul dan Peneliti 
Variabel Penelitian 

Hasil 
Independen Dependen 

konsumen HERBS 

SPA.dibuat oleh 

Yunita (2010) 

 

 

dan tidak signifikan. 

5 Pengaruh 

experiental 

marketing terhadap 

kepuasan  

pelanggan 

swalayan sinar 

rahayu negara 

dibuat oleh Ni 

Putu Septia Rosita 

(2010) 

- 

Experinental 

Marketing 

(X1) 

- Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Hasil penelitian 

Experiential 

Marketing 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Swalayan Sinar 

Rahayu Negara 

Sumber : Ni Putu Septia Rosita (2010), Yunita (2010), Dewi Ayu Miftahul Jannah 

(2010), Leta Aviana (2010), M. Mizan Sa'roni (2010) 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori-teori yang mendukung diatas, maka penulis membuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sumber: Hadiwidjaja dan Dharmayanti, 2014 

Keterangan: 

= Uji statistik partial (uji t atau pengujian secara individu), yaitu pengujian 

koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik yang 

akan diuji. 

= Uji Secara Simultan (uji F) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

secara serentak atau bersama-sama variabel independen berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara 

konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Para kerangka 

pemikiran penelitian diatas pada tabel yang dikurung mengisyaratkan bahwa tabel 

tersebut yang sedang diteliti, pada tabel yang garis putus-putus membentuk 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Konsumen (Y) 

Sense (Panca 

Indra) (X1) 

Feel (Perasaan) 

(X2) 

Think (Berpikir) 

(X3) 

Act (Kebiasaan) 

(X4) 

Relate 

(Pertalian) (X5) 
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persegi mengisyaratkan bahwa tabel tersebut yang tidak diteliti. Sedangkan pada 

tanda panah mengisyaratkan adanya hubungan dari tabel satu dengan tabel yang 

lain. 

Pada kerangka pemikiran teoritis diatas dijelaskan bahwa pada penelitian ini 

berfokus pada kepuasan konsumen pada obyek wisata Shinta Pool Jepara, 

Pengunjung obyek wisata Shinta Pool Jepara merasa puas ditempat wisata 

tersebut, namun hal tersebut harus dilakukan dukungan agar kepuasan konsumen 

dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik pada obyek wisata Shinta Pool 

Jepara, adapun untuk mencapai hal tersebut peneliti harus memberikan indikator 

variabel pendukung agar dapat diolah dan diteliti dengan baik. Adapun indikator 

yang peneliti siapkan yaitu varibel sense, feel, think, act dan relate. Dari masing-

masing indikator tersebut ditujukan agar supaya setiap indikator variabel dapat 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di obyek wisata tersebut. Pada gambar 

diatas dapat dicerikan mengenai gambaran hubungan antara variabel sense, feel, 

think, act dan relate terhadap kepuasan konsumen. Notasi pada kerangka pikir 

diatas dapat dijelaskan, apakah ada pengaruh terhadap kepuasan konsumen yang 

ditulis dengan simbol hipotesis hipotesis sense (H1), Hipotesis feel (H2), think 

(H3), act (H4) dan hipotesis relate (H5) ada hubungan terhadap Y kepuasan 

konsumen. 

2.4 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan 

antar variabel yang akan diuji kebenarannya. Menurut Darmawan (2013) 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis 
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juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian,sebelum jawaban yang empiris". Menurut Supranto dalam Zainudin 

(2010) “Hipotesis merupakan suatu proposi atau anggapan yang mungkin benar 

atau sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan ataupun dasar untuk 

penelitian lebih lanjut". 

Menurut beberapa pendapat para ahli,peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan dugaan sementara mengenai jawaban dari sebuah masalah yang 

sedang di teliti dan dibahas. Dugaan ini bisa diterima atau di tolak tergantung dari 

hasil penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hendaknya mengandung implikasi 

yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan yang akan dinyatakan. berdasarkan 

kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis berasumsi 

mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut: 

1. Pengaruh Sense (Panca Indra) terhadap Kepuasan Pengunjung  

Panca indera juga dapat menyediakan nilai yang unik kepada pelanggan. 

Tujuan strategi dalam sense marketing yaitu untuk membedakan, memotivasi dan 

untuk membedakan value pada pelanggan yang fokus pada sense. Hubungan 

antara sense dengan kepuasan pelanggan yaitu sense dapat menciptakan pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen sehingga konsumen merasa puas dan senang dalam 

menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh sense maka kepuasan 

konsumen yang tercipta juga semakin tinggi, dan sebaliknya jika pengaruh sense 

rendah maka kepuasan konsumen yang tercipta berubah semakin rendah.Pada 

penelitian sebelumnya Sa'roni (2010), mendapatkan hasil bahwa sense 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. 
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H1 = Sense (panca indra) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung 

2. Pengaruh Feel (Perasaan)terhadap Kepuasan Pengunjung 

Feel experience adalah strategi dan implementasi untuk memberikan 

pengaruh merek kepada pelanggan melalui komunikasi (iklan), produk (kemasan 

dan isinya), identitas produk (co-branding), lingkungan, website, orang yang 

menawarkan produk. Tujuan dari feel experience adalah untuk menggerakkan 

stimulus emosional (events, agents, objects) sebagai bagian dari feel strategies 

sehingga dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati pelanggan. Hubungan 

antara feel dengan kepuasan pelanggan yaitu feel dapat menciptakan pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan senang dalam 

menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh feel maka kepuasan 

pelanggan yang tercipta juga semakin tinggi, dan sebaliknya jika pengaruh feel 

rendah maka kepuasan pelanggan yang tercipta berubah semakin rendah.Pada 

penelitian sebelumnya Aviana (2010), mendapatkan hasil bahwa feel berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengunjung. 

H2 = Feel (perasaan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung  

3. Pengaruh Think (Berpikir) terhadap Kepuasan Pengunjung 

Think marketing adalah salah satu cara yang dilakukan untuk membawa 

komoditi menjadi pengalaman (experience) dengan melakukan customization 

secara terus menerus. Hubungan antara think dengan kepuasan pelanggan yaitu 

sense think dapat menciptakan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan sehingga 

konsumen merasa puas dan senang dalam menggunakan produk jasa tersebut. 

Semakin tinggi pengaruh think maka kepuasan pelanggan yang tercipta juga 
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semakin tinggi, dan sebaliknya jika pengaruh think rendah maka kepuasan 

pelanggan yang tercipta berubah semakin rendah.Pada penelitian sebelumnya 

Jannah (2014), mendapatkan hasil bahwa think berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung. 

H3 = Think (berpikir) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung  

4. Pengaruh Act (Kebiasaan atau Pola Pikir) terhadap Kepuasan 

Pengunjung 

Act experience dapat menarik kehidupan nyata pelanggan memperoleh 

pengalaman fisik melalui konsumsi barang dan jasa. Bahkan gaya hidup juga 

rentan terhadap perubahan dengan motivasi,emosi, pengaruh kognitif, model 

peran film layar lebar dan kecil. Act marketing berorientasi pada penciptaan 

pengalaman melalui perilaku pada bagian dari pelanggan, baik secara pribadi 

maupun di perusahaan orang lain. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku 

jangka panjang dan kebiasaan dalam mendukung produk atau jasa tertentu. 

Act marketing didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam 

hubungannya dengan physical body, lifestyle, dan interaksi dengan orang lain. 

Hubungan antara act dengan kepuasan pelanggan yaitu act dapat menciptakan 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan 

senang dalam menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh act maka 

kepuasan pelanggan yang tercipta juga semakin tinggi, dan sebaliknya jika 

pengaruh act rendah maka kepuasan pelanggan yang tercipta berubah semakin 

rendah.Pada penelitian sebelumnya Yunita (2010), mendapatkan hasil bahwa act 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. 
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H4 = Act (kebiasaan atau pola pikir) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung 

5. Pengaruh Relate (Pertalian atau Hubungan) terhadap Kepuasan 

Pengunjung 

Relate merupakan tipe experience yang digunakan untuk mempengaruhi 

konsumen dengan menggabungkan seluruh aspek sense, feel, think, dan act serta 

menitik beratkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan. Secara 

umum relate menunjukkan adanya hubungan dengan orang lain, kelompok sosial, 

atau identitas sosial yang lebih luas dan lebih abstrak. Hubungan antara relate 

dengan kepuasan pelanggan yaitu relate dapat menciptakan pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggansehingga konsumen merasa puas dan senang dalam 

menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh relate maka kepuasan 

pelangganyang tercipta juga semakin tinggi, dan sebaliknya jika pengaruh relate 

rendah maka kepuasan pelangganyang tercipta berubah semakin rendah.Pada 

penelitian sebelumnya Sa'roni (2010), mendapatkan hasil bahwa relate 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. 

H5 = Relate (pertalian atau hubungan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung. 


