BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran
2.1.1 Definisi Pemasaran
Pemasaran memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan karena,
pelaksanaannya berhubungan langsung dengan konsumen dan lingkungan
eksternal perusahaan. Aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan
pertukaran

yang

memungkinkan

perusahaan

dalam

mempertahankan

kelangsungan hidup Kotler dan Keller (2013:17).
Menurut Kotler dan Keller (2013:5), definisi pemasaran adalah sebagai
berikut:
“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu
atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan
inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas
mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.”
Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) yang
dikutip oleh Kotler (2013:5):
“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai
kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan
dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku
kepentingannya.”
Dari definisi-definisi diatas, definisi pemasaran menurut peneliti adalah
serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan
nilai produk atau jasa kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya dan
keinginannya, serta mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan.
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2.1.2 Definisi Manajemen Pemasaran
Keberlangsungan hidup perusahaan senantiasa bergantung pada kegiatan
pemasaran yang dijalankan. Maka dari itu, manajemen pemasaran sangat
dibutuhkan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya serta dapat mengatasi
tantangan dari pesaing. Manajemen Pemasaran menurut Kotler dan Keller
(2012:28) adalah:
“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar
sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan
jumlah pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan
mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.
Sedangkan Manajemen Pemasaran menurut Assauri (2013:12) adalah:
“Manajemen
Pemasaran
adalah kegiatan
menganalisis,
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan programprogram yang disusun dalam pembentukan, pembangunan, dan
pemeliharaan keuntungan dari pertukaran/ transaksi melalui
sasaran pasar dengan harapan untuk mencapai tujuan organisasi
(perusahaan) dalam jangka panjang.”
Dari definisi-definisi tersebut, Manajemen Pemasaran menurut peneliti
adalah ilmu memilih pasar sasaran yang sesuai, menjalankan program-program
untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang, serta untuk menjalankan
hubungan yang baik dengan pelanggan di pasar sasaran tersebut.

2.2 Bauran Pemasaran
Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan elemen-elemen yang
digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi
target pasarnya. Bauran pemasaran memegang peranan penting dalam
mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:58):
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“Bauran Pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat
pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus
mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.”
Kotler dan Armstrong (2012:52) menjelaskan terdapat empat elemen
yang tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran yang terkenal dengan sebutan
4P, diantaranya sebagai berikut:
1. Produk (Product)
Produk adalah kombinasi penawaran barang dan jasa yang ditawarkan
perusahaan kepada pasar, yang mencakup: kualitas, rancangan, bentuk,
merek, dan kemasan produk.
2. Harga (Price)
Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk
memperoleh produk atau jasa tertentu.
3. Tempat/Distribusi (Place)
Distribusi mencakup aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk
membuat produk agar dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan
sasaran.
4. Promosi (Promotion)
Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk
dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.
Sesuai dengan perkembangan zaman, bauran pemasaran untuk bidang
jasa menurut Kotler dan Armstrong (2012:62) ditambah menjadi 3P yaitu:
1. Orang (People)
Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam
penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen
dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain.
Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan
penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan
penyampaian jasa.
2. Sarana Fisik (Physical Evidence)

18

Sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan
konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang
ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain:
lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna
dan barang-barang lainnya.
3. Proses (Process)
Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas
yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki
arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan
faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan
senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu
sendiri.

2.3 Experiential Marketing
2.3.1 Definisi Experiential Marketing
Perkembangan konsep pemasaran telah berkembang pesat dimana
sekarang konsep pemasaran tidak lagi berfokus pada produknya tetapi kini
konsep pemasaran berfokus pada konsumen (Hendarsono dan Sugiharto,
2013). Ada dua tipe pemasaran yaitu pemasaran tradisional dan pemasaran
modern. Pemasaran modern telah menyusul pemasaran tradisional karena
penekanan pada konsep customer experience dan experiential marketing
(Kotler dalam Maghnati et al., 2012).
Experiential marketing mencoba menggeser pendekatan pemasaran
tradisional yaitu 4P (product, price, place, and promotion) yang hanya
bertumpu pada feature dan benefit. Pada experiential marketing, perusahaan
tidak hanya berorientasi pada feature dan benefit tetapi juga mengutamakan
emosi pelanggan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa memberikan
pengalaman bagi pelanggan sehingga tercapai memorable experience yang
membuat pelanggan mengulang kembali pengalamannya dan bahkan mau
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mengeluarkan uang lebih untuk menikmati pengalaman baru menggunakan
fasilitas lain yang ditawarkan perusahaan (Saraswati et al., 2013). Berikut ini
adalah perbandingan definisi dari experiential marketing menurut para ahli dan
menurut peneliti:
Tabel 2.1
Definisi Experiential Marketing
SUMBER

DEFINISI

Lee et al. dalam
Maghnati et al.
(2012)
Schmitt dalam Tauli
dan Marhadi (2012)

Experiential Marketing sebagai memori kenangan
atau pengalaman yang masuk dalam ke benak
pelanggan.
Experiential Marketing adalah pendekatan pemasaran
yang melibatkan emosi dan perasaan konsumen
dengan mencip takan pengalaman-pengalaman positif
yang
tidak
terlupakan
sehingga
konsumen
mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk tertentu.
Pemasaran berdasarkan pengalaman adalah suatu
konsep
pemasaran
yang
bermanfaat
untuk
meningkatkan loyalitas konsumen dalam jangka
panjang dikarenakan adanya suatu pengalaman positif
yang dirasakan konsumen. Pengalaman itu akan
selalu diingat konsumen.
Experiential marketing didefinisikan sebagai peristiwa
atau pengalaman yang memberikan sasaran untuk
menjelajahi produk dan pengalaman untuk pembelian
di masa mendatang.
Experiential Marketing adalah suatu pendekatan
pemasaran yang tidak hanya berfokus pada fitur dan
benefit saja namun juga emosi konsumen dengan
memberikan pengalaman atau memori yang positif,
mengesankan dan tidak terlupakan di benak konsumen
sehingga timbul niat untuk melakukan pembelian di
masa mendatang.

Kartajaya dalam
Novia (2012)

Kusuma (2013)

Peneliti

2.3.2 Karakteristik Experiential Marketing
Menurut Schmitt dalam Hendarsono dan Sugiharto (2013), terdapat
empat kunci karakteristik dari pengalaman pemasaran:
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1. 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.
2. Menguji situasi konsumen
Berdasarkan pengalaman yang telah ada konsumen tidak hanya menginginkan
suatu produk dilihat dari keseluruhan situasi pada saat mengkonsumsi produk
tersebut tetapi juga dari pengalaman yang didapatkan pada saat mengkonsumsi
produk tersebut.
3. 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.
4. Metode dan perangkat bersifat elektik
Metode yang digunakan dalam experiential marketing adalah elektik (tidak
semata analitikal kuantitatif, tetapi bervariasi dan multi asset) atau tidak terikat
pada ideologi metode tertentu (Fatmasari dan Harjadi, 2015).

2.3.3 Manfaat Experiential Marketing
Fokus utama dari suatu experiential marketing adalah pada tanggapan
panca indra, pengaruh, tindakan serta hubungan. Experiential marketing dapat
dimanfaatkan secara efektif apabila diterapkan pada beberapa situasi tertentu.
Menurut Schmitt dalam Hendarsono dan Sugiharto (2013), ada beberapa
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manfaat yang dapat diterima dan dirasakan suatu badan usaha apabila
menerapkan experiential marketing antara lain:
1. Untuk membangkitkan kembali merek yang sedang merosot,
2. Untuk membedakan satu produk dengan produk pesaing,
3. Untuk menciptakan citra dan identitas sebuah perusahaan,
4. Untuk mempromosikan inovasi,
5. Untuk membujuk percobaan, pembelian dan loyalitas konsumen.
Jika perusahaan menjual suatu barang sebagai produk mentah, maka
perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Jika produk mentah
tersebut dirubah tampilannya dan dikemas secara sederhana, maka perusahaan
akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jika kemudian perusahaan
menambahkan nilai kepada barang tersebut dengan memberikan servis dan
pelayanan yang baik, maka keuntungan yang diciptakan lebih besar lagi. Pada
akhirnya jika perusahaan dapat memasarkan produk tersebut dengan konsep
experiential marketing yang baik, maka perusahaan akan mendapatkan
keuntungan yang maksimal dan nilainya jauh lebih banyak dari tingkat
keuntungan penjualan produk dengan sekedar pelayanan (Schmitt dan Rogers
dalam Yuliawan dan Ginting, 2016).

2.3.4 Dimensi Experiential Marketing
Terdapat lima strategi dalam experiential marketing atau yang biasa
disebut Strategic Experiential Modules (SEMs). Menurut Schmitt dalam
Sinaga et al. (2013), SEMs adalah modul strategi eksperiensial yang dapat
digunakan oleh manager untuk menciptakan berbagai tipe pengalaman bagi
konsumen. Modul ini mencakup pengalaman sensorik (sense), pengalaman
afektif (feel), pengalaman kognitif (think), pengalaman perilaku, gaya hidup
(act), dan pengalaman identitas sosial (relate).
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1. Sense
Sense marketing didefinisikan sebagai usaha penciptaan pengalaman
yang berkaitan dengan panca indera melalui penglihatan, suara, sentuhan, rasa,
dan bau. Sense digunakan untuk membedakan produk atau mereknya dengan
para pesaing, memberi motivasi kepada konsumen untuk membeli sebuah
produk dan memberikan nilai kepada konsumen (Schmitt dalam Saputro et
al., 2016). Schmitt mengungkapkan bahwa tujuan dari sense marketing adalah
memberikan kesan keindahan, kesenangan, kecantikan dan kepuasan melalui
stimulasi sensori.
Faktor sense berkaitan dengan simbol-simbol verbal dan visual yang
mampu menciptakan keutuhan sebuah kesan. Pengalaman sensorik dapat
diterima oleh konsumen melalui gaya dan simbol yang ditampilkan, salah satu
contohnya seperti menampilkan warna yang sejalan dengan company profile
pada iklan, kemasan, situs internet perusahaan. Pemilihan warna harus menarik
sehingga menarik perhatian konsumen. Selain itu, pemilihan gaya yang tepat
juga penting, seperti perpaduan bentuk, warna, dan elemen lain yang
membentuk gaya tersendiri (minimalis, modern, orientalis, dinamis, atau
lainnya) sehingga mudah diingat oleh konsumen dan mereka mendapatkan
kesan dan menciptakan pengalaman sensorik dari apa yang ditangkapnya.
Adapun sense ini diciptakan melalui pengalaman yang mengikat panca indera
melalui tampilan logo, design, (Pemilihan unsur warna logo, tampilan di situs
jual beli, Pemilihan desain situs jual beli) (Rahayu et al., 2013).
2. Feel
Feel adalah suatu perhatian-perhatian kecil yang ditunjukan kepada
konsumen dengan tujuan untuk menyentuh emosi pelanggan secara luar biasa
(Kertajaya dalam Yuliawan dan Ginting, 2016). Feel ditujukan terhadap
perasaan dan emosi konsumen dengan tujuan mempengaruhi pengalaman yang
dimulai dari suasana hati yang lembut sampai dengan emosi yang kuat terhadap
kesenangan dan kebanggaan (Schmitt dalam Yuliawan dan Ginting, 2016).
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Untuk menjadi berhasil, feel marketing memerlukan pengertian yang jernih
tentang bagaimana menciptakan suatu perasaaan yang positif selama
pengalaman mengkonsumsi suatu produk (Fatmasari dan Harjadi, 2015).
Menurut Yuan dan Wu dalam Maghnati et al. (2012), feel didefinisikan
sebagai pengalaman yang datang dari emosi, mood dan perasaan pelanggan
selama mengkonsumsi produk dan layanan. Emosi yang kuat dan positif dalam
pengalaman Feel akan memberi efek positif pada hubungan pelanggan dengan
perusahaan (Maghnati et al., 2012). Dengan demikian, untuk meningkatkan
hubungan pelanggan antara pelanggan dan penjual, perusahaan harus
memberikan pengalaman Feel yang kuat dan positif (Maghnati et al., 2012).
Berbeda dengan pengalaman sensorik yang terjadi melalui panca indera,
faktor feel berkaitan dengan suasana hati dan emosi jiwa seseorang. Faktor ini
ditujukan pada perasaan terdalam seseorang untuk membentuk pengalaman
yang efektif dari konsumen terhadap merek tertentu. Faktor ini sangat penting
karena saat konsumen merasakan suasana hati yang baik saat menggunakan
produk atau jasa, maka mereka akan mencintai produk atau jasa tersebut
sehingga akan muncul bentuk keterikatan dengan produk. Begitu pula
sebaliknya, saat mereka merasa tidak senang dengan produk atau jasa tertentu,
mereka akan berusaha untuk menghindarinya. Perusahaan harus memiliki
pengertian yang tepat mengenai moods dan emosi konsumen agar tidak salah
dalam menciptakan pengalaman afektif saat proses konsumsi bagi konsumen
karena tingkatan suasana hati dari konsumen bisa saja berbeda-beda.
Desain produk merupakan faktor terbesar dalam menciptakan perasaan.
Melalui atribut produk, perusahaan dapat membawa konsumen pada perasaan
tertentu. Pada intinya, feel marketing ini tidak hanya menawarkan manfaat dari
sebuah produk, namun perasaan apa yang timbul pada benak konsumen ketika
mengkonsumsi pada sebuah produk. Perasaan inilah yang akhirnya menjadi
pengalaman yang tidak terlupakan bagi konsumen. Pengalaman emosi itu dapat
terbentuk melalui bentuk produk, kemasan, sampai dengan layanan dan tempat
penjualan (spatial environment) (Wibowo, 2011:9).
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3. Think
Think marketing campaign adalah model metode pemasaran yang
mendorong pelanggan untuk berpikir “kreatif” atas perusahaan dan merekmereknya. Pelanggan didorong untuk berpikir mengenai merek atau slogan
yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan tidak lagi menjelaskan mengenai
features dan benefits dari merek-mereknya secara langsung melainkan
mendorong agar pelanggan
perusahaan

yang

sendiri

menggunakan

yang memikirkannya.

think

marketing

campaign

Iklan-iklan
biasanya

mempunyai sedikit kata-kata dan sedikit gambar tapi mempunyai kesan
mendalam dan mendorong perusahaan untuk berpikir apa sebenarnya maksud
dan tujuan dari iklan itu (Wibowo, 2011:9).
Menurut Schmitt dalam Fatmasari dan Harjadi, (2016), tujuan dari
think marketing adalah untuk mendorong pelanggan untuk menggunakan
pemikiran yang kreatif dan teliti yang mungkin dapat menghasilkan sesuatu
dalam mengevaluasi kembali suatu perusahaan dan produk. Kesimpulan dari
think marketing adalah untuk menyerukan kepada konsumen pemikiran yang
kreatif tentang suatu perusahaan dan mereknya.
4. Act
Menurut Schmitt dalam Maghnati et al. (2012), act didefinisikan
sebagai pengalaman yang memungkinkan konsumen untuk mengembangkan
pengalamannya dengan berhubungan dengan fisik tubuh, perilaku dan gaya
hidup mereka, serta pengalaman yang didapat dari interaksi sosial dengan
orang lain. Melalui pengalaman act, memungkinkan konsumen untuk
mengembangkan rasa sensasi, menjalin hubungan dengan produk atau layanan
yang ditawarkan (Maghnati et al., 2012).
Act berkaitan dengan perilaku yang nyata dan gaya hidup seseorang.
Hal ini berhubungan dengan bagaimana membuat orang berbuat sesuatu dan
mengekspresikan gaya hidupnya. Pada bisnis online, act ditunjukan dengan
bergabungnya seseorang pada situs atau komunitas online, serta ikut sertanya
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seseorang pada event yang diadakan oleh situs jual beli. Hal tersebut
menunjukan gaya hidup seseorang. Jadi ‘Act’ di sini meliputi perilaku yang
nyata atau gaya hidup yang lebih luas (Rahayu et al., 2013).
5. Relate
Menurut Kertajaya dalam Yuliawan dan Ginting (2016),

Relate

adalah salah satu cara membentuk atau menciptakan komunitas pelanggan
dengan komunikasi. Relate menggabungkan aspek sense, feel, think dan act
dengan maksud untuk mengkaitkan individu dengan apa yang diluar dirinya
dan mengimplementasikan hubungan antara other people dan other social
group, sehingga mereka bisa merasa bangga dan diterima dikomunitasnya.
Perusahaan dapat menciptakan relate antar konsumennya dengan
kontak lansung baik telepon maupun kontak fisik, diterima menjadi salah satu
bagian dalam kelompok tersebut atau menjadi member sehingga membuat
konsumen menjadi senang dan tidak segan untuk terus menggunakan produk
tersebut. Sebaliknya bila hal tesebut tidak terjadi dalam arti konsumen merasa
terabaikan, maka konsumen akan berfikir ulang untuk menggunakan produk
tersebut (Yuliawan dan Ginting, 2016). Relate berkaitan dengan budaya
seseorang dan kelompok referensinya yang dapat menciptakan identitas sosial.
Seorang pemasar harus mampu menciptakan identitas sosial (generasi,
kebangsaan, etnis) bagi pelanggannya dengan produk atau jasa yang
ditawarkan. Pada bisnis online, relate dapat ditunjukkan bergabungnya
seseorang dalam komunitas bisnis tertentu, adanya komunikasi antara orang
dengan anggota yang lainnya, adanya kerjasama yang terjalin antara anggota
grup yang satu dengan yang lainnya (Rahayu et al., 2013).
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2.4 Ruang Lingkup Jasa
2.4.1 Definisi Jasa (Pelayanan)
Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata
yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya
bersifat intangible (tidak berwujud fsik). Pada umumnya jasa diproduksi dan
dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan
penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Jasa adalah setiap tindakan
atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada
dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.
Tjiptono (2012:4) mendefinisikan pelayanan (service) bisa dipandang sebagai
sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations
yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh
pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya
tampak (visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau
frontstage). Menurut Kotler dan Keller (2012:214) mengungkapkan
pengertian jasa (service) yaitu:
“Jasa adalah setiap aktivitas, manfaat atau performance yang
ditawarkan kepada satu pihak kepada pihak lain yang bersifat
intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan
apapun dimana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak
dengan produk fisik.”
Sedangkan pengertian jasa menurut Zethamal dan Bitner dalam
Lupioyadi (2014:7):
“Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan
berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan
dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah
(misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan)
konsumen.”
Berdasarkan definisi-definisi di atas, definisi jasa menurut peneliti
adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak
kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, dapat memberikan nilai
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tambah tanpa menyebabkan perubahan kepemilikan walaupun dalam
produksinya, jasa dapat melibatkan produk fisik untuk mendukungnya.

2.4.2 Karakteristik Jasa (Pelayanan)
Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh sutu
pihak kepada pihak lain yang berfungsi untuk membedakan produk dengan
barang. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:223), terdapat empat
karakteristik jasa, yaitu:
1. Tidak Berwujud (Intangibility)
Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, diraba,
di dengar, atau dicium sebelum jasa tersebut telah diterima. Untuk
mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon pembeli akan
mencari tanda atau bukti dari mutu jasa.
2. Bervariasi (Variability)
Jasa bersifat nonstandard dan sangat variable. Berbeda dengan kualitas
produk fisik yang sudah terstandard, pada kualitas pelayann jasa
tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, dimana dan
bagaimana jasa tersbut diberikan. Karena itulah jasa disebut bervariasi.
3. Tidak dapat dipisahkan (Insenparability)
Umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu bersamaan
dengan partisipasi konsumen di dalamnya.
4. Tidak dapat disimpan (Pershability)
Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya
ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh
penerimanya. Karakteristik ini berbeda dengan barang terwujud yang
dapat diproduksi terlebih dahulu, disimpan, dan dipergunakan lain
waktu.
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2.4.3 Klasifikasi Jasa (Pelayanan)
Didalam melaksanakan pemasaran jasa tidak dapat disamakan antara
pemasaran suatu jasa dengan jasa lainnya, karena industri jasa ini sangatlah
beragam. Klasifikasi jasa dapa membantu memahami batasan-batasan dari
industri jasa dan memanfaatkan pengalaman industri jasa lainnya yang
mempunyai masalah dan karakteristik yang sama untuk diaplikasikan dalam
suatu bisnis saja, dimana masing-masing ahli menggunakan dasar pembedaan
yang disesuaikan dengan sudut pandangnya sendiri. Menurut Lovelock dalam
Tjiptono (2011:8-12), jasa diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Segmen Pasar
Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada
konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa
kepada konsumen organisasional (misalnya jasa akuntansi dan
perpajakan, jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi hukum).
2. Tingkat keberwujudan (tangibility)
Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik
dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan
menjadi tiga macam yaitu:
a. Rented goods service: Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan
menggunakan produk-produk tertentu berdasarkan tariff tertentu selama
jangka waktu tertentu pula. Contoh penyewaan mobil, kaset video, laser
disc dan lain-lain.
b. Owned goods service: Pada owned goods service, produk-produk
yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan
untuk

kerjanya,

atau

dipelihara/dirawat

oleh

perusahaan

jasa.

Contohnya jasa reparasi.
c. Non-goods service Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa
personal bersifat intangible (tidak bebentuk produk fisik)ditawarkan
kepada para pelanggan. Contohnya supir.
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3. Keterampilan penyedia jasa
Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas
professional service (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum,
arsitek dan lainnya) dan nonprofessional service (misalnya supir taksi
dan penjaga malam).
4. Tujuan organisasi jasa
Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial
service atau profit service (misalnya penerbangan, bank, dan jasa
parsel) dan nonprofit service (misalnya sekolah, yayasan dana bantuan
dan museum).
5. Regulasi
Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service
(misalnya pialang, angkutan umum dan perbankkan) dan nonregulated
service (seperti makelar, katering dan pengecatan rumah)
6. Tingkat intensitas karyawan
Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa
dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment-based
service (seperti cuci mobil otomatis, ATM (automatic teller machine)
dan lain sebagainya) dan people-based service (seperti pelatih
sepakbola, satpam, jasa akuntansi dan lain-lain).
7. Tingkat kontak penyedia dan pelanggan
Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi
high-contact service (seperti universitas, bank, dokter dan pegadaian)
dan load- contact service (misalnya bioskop)
Menurut Fitzsimmons dan Sullivan dalam Tjiptono (2014), dilihat
dari sudut pandang konsumen, jasa dapat diklasifikasikan menjadi dua
kelompok utama yaitu:
1. For Consumer (facilitating service), yaitu jasa yang dimanfaatkan
sebagai sarana atau media untuk mencapai tujuan tertentu. Kategori ini
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meliputi: Transportasi (pesawat terbang, bis, truk, kereta api, taksi,
sepeda motor); Komunikasi (TV, radio, telepon, internet); Finansial
(asuransi dan bank); Akomodasi (restoran dan hotel); serta Rekreasi
(bioskop dan taman wisata).
2. To Consumer (human services), yaitu jasa yang ditujukan kepada
konsumen. Kategori ini terbagi atas dua kelompok. Pertama, people
processing, dibedakan lagi menjadi voluntary (pusat ketenagakerjaan
dan fasilitas sinar X/rontgen), serta involuntary (diagnosis dan
pengadilan anak-anak nakal). Kedua, people changing, terdiri atas
voluntar (universitas dan tempat ibadah), serta involuntary (rumah sakit
dan penjara).

2.4.4 Definisi Kualitas Pelayanan
Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk atau jasa.
Kualitas suatu produk atau jasa mampu mempengaruhi pengalaman pelanggan.
Kualitas atau mutu produk perlu mendapat perhatian yang besar dari
perusahaan, sebab kualitas mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan
bersaing dan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kualitas yang
rendah

akan

menempatkan

perusahaan

pada

posisi

yang

kurang

menguntungkan. Apabila pelanggan merasa kualitas dari suatu produk tidak
memuaskan, maka kemungkinan besar ia tidak akan menggunakan produk atau
jasa perusahaan lagi. Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan
dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang berkualitas tinggi
dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi dari pada harapan pelanggan.
Berikut ini adalah perbandingan definisi dari kualitas pelayanan menurut para
ahli dan menurut peneliti:
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Tabel 2.2
Definisi Kualitas Pelayanan
SUMBER

DEFINISI

Kotler dalam
Panjaitan dan
Yuliati (2016)

Kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja
perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan
mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk
dan service yang dihasilkan perusahaan.
Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.
Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai
seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan
harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka
terima. Jika kenyataannya sama atau lebih dari yang
diharapkan maka pelayanan dapat dikatakan
berkualitas atau memuaskan. Sebaliknya, jika
kenyataannya kurang dari yang diharapkan maka
pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas atau
tidak memuaskan.
Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus
tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan
ekspektasi pelanggan. Kualitas pelayanan bisa
diwujudkan melalui pemenuhan dan keinginan
pelanggan serta ketetapan penyampaian utnuk
mengimbangi harapan pelanggan
Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh tingkat
layanan atau mutu yang diberikan sesuai dengan
harapan pelanggan. Jika kenyataannya sesuai dengan
yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan
berkualitas dan jika kenyataannya tidak sesuai
dengan yang diharapkan, maka pelayanan dapat
dikatakan tidak berkualitas.

Tjiptono dalam
Awaliyah dan
Saino (2013)
Oktaviani (2015)

Lewis dan Booms
dalam Tjiptono
(2012:157)

Peneliti

2.4.5 Dimensi Kualitas Pelayanan
Penelitian mengenai kualitas layanan dalam lingkup bisnis tradisional
yang tidak berbasis internet pada umumnya mengacu pada skala SERVQUAL
(service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1985, 1988,
1991) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi, yaitu: tangibles, reliabilitas, daya
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tanggap, jaminan, dan empati yang menekankan pentingnya interaksi langsung
antara konsumen dan perwakilan perusahaan (Paramita dan Nugroho, 2014).
Dimensi tangibles dan empati dinilai tidak tepat diterapkan dalam
pembelanjaan

online.

Skala

SERVQUAL

tradisional

juga

tidak

mempertimbangkan aspek keamanan, privasi, dan kemudahan dalam
bertransaksi yang merupakan faktor penting dalam pembelanjaan online.
Dari model tradisional SERVQUAL, Zeithaml, et al. berhasil
mengembangkan lima dimensi utama kualitas layanan yang disusun oleh
Parasuraman et al. pada 1998 untuk mengukur kualitas pelayanan offline,
menjadi tujuh dimensi, disebut e-SERVQUAL.
Menurut Tjiptono dan Chandra dalam Akbar dan Djatmiko (2016),
model e-Servqual Zeithaml et al., adalah model kualitas jasa online yang paling
komprehensif dan integratif, komprehensif dan integratif dikarenakan dimensi
yang dikemukakan Zeithaml et al., relevan dan secara menyeluruh memenuhi
kebutuhan untuk mengevaluasi kualitas jasa elektronik. Dari model tradisional
SERVQUAL diatas, Zeithaml et al., berhasil mengembangkan lima dimensi
utama kualitas jasa, menjadi tujuh dimensi e-SERVQUAL, yaitu:
a. Efficiency (Efisiensi)
Kemampuan pelanggan untuk mengakses website, mencari produk yang
diinginkan dan informasi yang berkaitan dengan produk tersebut, serta
meninggalkan situs bersangkutan dengan upaya minimal.
b. Reliability (Reliabilitas)
Berkenaan dengan fungsionalitas teknis situs bersangkutan khususnya
sejauh mana situs tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana
mestinya.
c. Fulfillment (Jaminan)
Mencakup akuransi janji layanan, ketersediaan stok produk, dan
pengiriman produk sesuai waktu yang dijanjikan.
d. Privacy (Privasi)
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Jaminan bahwa data perilaku berbelanja tidak akan diberikan kepada
pihak lain manapun dan bahwa informasi pribadi (identitas dan alat
pembayaran) pelanggan terjamin keamanannya.
e. Responsiveness (Daya Tanggap)
Kemanapun pengecer online untuk memberikan informasi yang tepat
kepada pelanggan sewaktu timbul masalah, memiliki mekanisme untuk
menangani pengembalian produk, dan menyediakan garansi online.
f. Compensation (Kompensasi)
Meliputi pengembalian uang, biaya pengiriman, dan biaya penanganan
produk.
g. Contact (Kontak)
Mencerminkan kebutuhan pelanggan secara online atau melalui telepon.

2.5 Niat Beli Ulang
2.5.1 Definisi Niat Beli Ulang
Pembelian ulang merupakan tindakan pasca pembelian yang disebabkan
oleh adanya kepuasan yang dirasakan konsumen atas produk yang telah dibeli
atau dikonsumsi sebelumnya. Keinginan membeli atau niat beli ulang timbul
setelah melakukan pembelian yang dilakukan sebelumnya. Menurut Kotler
dalam Prastyaningsih et al. (2014), terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi konsumen dalam niat pembelian, baik faktor internal dan
eksternal. Faktor internal dari dalam diri konsumen yakni kepercayaan dan
sikap konsumen terhadap produk atau jasa, sedangkan faktor pengganggu dari
eksternal adalah sikap orang lain serta situasi tempat pembelian.
Konsumen akan lebih berniat membeli ulang suatu produk atau jasa
apabila nilai yang ditawarkan suatu produk atau jasa mempunyai nilai yang
sangat baik. Nilai tersebut benar-benar memberikan kesan positif dan menarik.
Konsumen seringkali berniat melakukan pembelian karena didasari oleh
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keinginan yang disertai emosi sehingga menjadikan niat pembelian semakin
tinggi (Prastyaningsih et al., 2014). Berikut ini adalah perbandingan definisi
dari niat beli ulang menurut para ahli dan menurut peneliti:
Tabel 2.3
Definisi Niat Beli Ulang
SUMBER

DEFINISI

Hellier et al. dalam
Prastyaningsih et al.
(2014)

Niat pembelian ulang didefinisikan sebagai
penilaian individu mengenai pembelian kembali
layanan atau jasa dari perusahaan yang sama,
dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan
suasana baik dari individu tersebut.
Repurchase intention (niat beli ulang) merupakan
hasrat atau keinginan yang timbul dalam diri
konsumen untuk membeli produk atau jasa yang
disukainya dan sebelumnya pernah membelinya
berdasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian kinerja
produk atau jasa dengan harapan konsumen.
Niat beli ulang (repurchase intention) adalah
rencana konsumen yang mendorong kesediannya
untuk melakukan pembelian kembali atas produk
yang telah dibelinya.
Repurchase intention adalah keputusan konsumen
untuk terlibat dalam aktivitas di masa depan
dengan seorang penyedia jasa dan bentuk aktivitas
tersebut di masa depan.
Niat beli ulang adalah rencana konsumen untuk
melakukan pembelian kembali suatu produk
barang atau jasa dari perusahaan yang sama di
masa yang akan datang.

Prastyaningsih et al.
(2014)

Schiffman dan Kanuk
dalam Ain dan
Ratnasari (2015)
Hume et al. dalam
Setyaputri (2012)

Peneliti

2.5.2 Dimensi Niat Beli Ulang
Menurut Ferdinand dalam Ain dan Ratnasari (2015), salah satu
dimensi dari perilaku pembelian adalah niat membeli ulang. Berdasarkan teoriteori niat beli ulang yang ada, ia menyimpulkan bahwa niat beli ulang dapat
diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:
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1. Niat transaksional: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang
berkeinginan untuk selalu membeli ulang produk yang telah dikonsumsi.
2. Niat referensial: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang
cenderung mereferensikan produk yang sudah dibelinya agar juga dibeli orang
lain.
3. Niat preferensial: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu
memiliki preferensi utama pada produk yang telah dikonsumsinya. Preferensi
ini hanya dapat diganti apabila terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Niat eksploratif: Niat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu
mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi
untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk yang dilangganinya.
Dalam penelitian ini, dimensi yang digunakan adalah niat transaksional,
niat referensial dan niat eksploratif. Hal ini dikarenakan tidak semua dimensi
sesuai untuk diterapkan.

2.6 Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai experiential
marketing, kualitas pelayanan dan niat beli ulang. Hubungan antara variabel ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.6.2 Hubungan Experiential Marketing dengan Niat Beli Ulang
Experiential Marketing adalah suatu pendekatan pemasaran yang tidak
hanya berfokus pada fitur dan benefit saja namun juga emosi konsumen dengan
memberikan pengalaman atau memori yang positif, mengesankan dan tidak
terlupakan di benak konsumen sehingga timbul niat untuk melakukan
pembelian di masa mendatang. Memori yang tidak terlupakan yang dirasakan
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konsumen seharusnya memori dari positif experience, karena akan memberikan
manfaat baik bagi emosi konsumen namun juga bermanfaat bagi perusahaan
karena akan berpeluang mendapatkan konsumen yang berniat melakukan
pembelian ulang maupun konsumen baru yang berniat melakukan pembelian
kepada perusahaan (Prastyaningsih et al., 2014). Konsumen akan lebih berniat
membeli ulang suatu produk atau jasa apabila nilai yang ditawarkan suatu
produk atau jasa mempunyai nilai yang sangat baik. Nilai tersebut benar-benar
memberikan kesan positif dan menarik. Konsumen seringkali berniat
melakukan pembelian karena didasari oleh keinginan yang disertai emosi
sehingga menjadikan niat pembelian semakin tinggi (Prastyaningsih et al.,
2014).
Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Experiential
Marketing dan Niat Beli Ulang
SUMBER
HASIL PENELITIAN
Septira (2017)

Farisya (2012)

Hasil regresi berganda untuk model ini menunjukan
variabel SENSE, FEEL, dan ACT tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap perubahan Niat Beli Ulang
Konsumen di Street Gourmet Bandung. Namun variable
THINK dan RELATE berpengaruh signifikan secara
bersama-sama dengan nilai F sebesar 84,452 dan secara
mandiri berpengaruh signifikan positif terhadap Niat
Beli Ulang dengan nilai b untuk THINK sebesar 0,335
dan nilai b untuk RELATE sebesar 0,364. Nilai adjusted
R2 sebesar 0.628, yang berarti model ini menjelaskan,
62,8% variabel Niat Beli Ulang dapat dijelaskan oleh
variabel THINK dan RELATE.
Terdapat pengaruh yang positif langsung antara variabel
experiential marketing terhadap repurchase intention
konsumen Nanny’s Pavillon Bathroom. Namun
pengaruh tersebut tidak terlalu kuat, dimana lebih dari
setengah variabel repurchase intention dipengaruhi oleh
faktor/variabel lain, selain pengaruh variabel
experiential marketing secara langsung.
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Berdasarkan pada tabel 2.4 diatas, maka dapat dijelaskan hubungan
antara variabel experiential marketing dan niat beli ulang seperti yang terlihat
pada gambar berikut:
NIAT BELI ULANG

EXPERIENTIAL MARKETING

Septira (2017)
Farisya (2012)
Gambar 2.1
Hubungan Variabel Experiential Marketing dan Niat Beli Ulang

2.6.3 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Niat Beli Ulang
Konsumen adalah pihak yang dapat menilai baik atau tidaknya suatu
pelayanan. Konsumen menilai suatu pelayanan dengan cara membandingkan
pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan.
Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh tingkat layanan atau mutu yang
diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Jika kenyataannya sesuai dengan
yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan jika
kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pelayanan dapat
dikatakan tidak berkualitas. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi
akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih
sering (Kotler dalam Aptaguna dan Pitaloka, 2016). Maka dari itu, dengan
perusahaan bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik, akan membuat
konsumen merasa puas dan loyal sehingga bisa menimbulkan niat untuk
melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang.
Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Kualitas
Pelayanan dan Niat Beli Ulang
SUMBER
HASIL PENELITIAN
Rizqulloh dan
Elida (2015)

Kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap niat pembelian kembali pada
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Wibowo et al.
(2013)
Pamungkas
(2015)

bukalapak.com
Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap niat pembelian ulang pada TB.
Gramedia Yogyakarta.
Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
niat beli ulang di Steak Ranjang Bandung dengan nilai
signifikansi sebesar 0,011 < α = 0,05.

Berdasarkan pada tabel 2.5 diatas, maka dapat dijelaskan hubungan
antara variabel kualitas pelayanan dan niat beli ulang seperti yang terlihat pada
gambar berikut:

KUALITAS PELAYANAN

NIAT BELI ULANG

Rizqulloh dan Elida (2015)
Wibowo et al. (2013)
Pamungkas (2015)
Gambar 2.2
Hubungan Variabel Kualitas Pelayanan dan Niat Beli Ulang

2.7 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma
penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran
terdapat dua variabel independen (Experiential Marketing dan Kualitas
Pelayanan) yang mempengaruhi variabel dependen (Niat Beli Ulang).
Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh experiential
marketing dan kualitas pelayanan terhadap niat beli ulang pada mahasiswa
Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama di aplikasi jual beli
Shopee. Berbicara mengenai experiential marketing, saat ini hal yang dapat
dilakukan untuk mengatasi ketatnya persaingan yaitu dengan menerapkan
experiential marketing. Experiential Marketing adalah suatu pendekatan

39

pemasaran yang tidak hanya berfokus pada fitur dan benefit saja namun juga
emosi konsumen dengan memberikan pengalaman atau memori yang positif,
mengesankan dan tidak terlupakan di benak konsumen. Dengan memberikan
pengalaman yang positif, hal tersebut tentunya akan melekat pada benak
konsumen dan juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Konsumen bahkan
bersedia mengeluarkan uang lebih untuk menikmati pengalaman baru
menggunakan fasilitas lain yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan pun akan
berpeluang untuk mendapatkan konsumen yang berniat melakukan pembelian
ulang maupun konsumen baru yang berniat melakukan pembelian kepada
perusahaan. Dalam berbelanja online pun, tentunya konsumen ingin memiliki
pengalaman berbelanja yang menyenangkan seperti, barang yang datang sesuai
dengan ekspektasi konsumen, sesuai dengan keterangan yang dideskripsikan,
memiliki kualitas produk yang bagus, memiliki harga yang lebih murah jika
dibandingkan dengan membeli produk di toko offline, mudah dalam melakukan
transaksi pembelian, mudah dalam melakukan pembayaran, dll. Dengan
pengalaman berbelanja yang positif dan menyenangkan, akan menimbulkan
niat beli ulang konsumen di kemudian hari.
Selain itu, kualitas pelayanan juga merupakan hal yang harus diperhatikan
oleh perusahaan untuk mengatasi ketatnya persaingan karena kualitas pelayanan
mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan bersaing dan tingkat
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh
tingkat layanan atau mutu yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Jika
kenyataannya sesuai dengan yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan
berkualitas dan jika kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka
pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas. Dengan memberikan kualitas
pelayanan yang tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta akan
meningkatkan niat beli ulang yang lebih sering. Dalam berbelanja online,
tentunya konsumen menginginkan pelayanan terbaik yang diberikan oleh penjual
seperti, cepat tanggap dalam membalas pesan atau keluhan dari konsumen, jelas
dan jujur dalam memberikan informasi suatu produk, kemampuan memahami
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keinginan konsumen, tepat waktu dalam mengirimkan barang, memberikan
jaminan pengembalian barang, keamanan dalam berbelanja, dll. Dengan begitu,
konsumen akan merasakan puas atas pelayanan yang diberikan sehingga akan
membuat konsumen berniat melakukan pembelian ulang produk yang ada dalam
perusahaan tersebut.
Niat beli ulang adalah rencana konsumen untuk melakukan pembelian
kembali pada produk barang atau jasa dari perusahaan yang sama di masa yang
akan datang. Konsumen akan lebih berniat membeli ulang suatu produk atau jasa
apabila nilai yang ditawarkan suatu produk atau jasa mempunyai nilai yang sangat
baik. Nilai tersebut benar-benar memberikan kesan positif dan menarik.
Berdasarkan penjelasan diatas, experiential marketing dan kualitas
pelayanan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli ulang
konsumen untuk berbelanja pada aplikasi jual beli Shopee. Berdasarkan kerangka
pemikiran diatas, maka dirumuskan kerangka dan paradigma penelitian yang
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Experiential Marketing
(X1)

Niat Beli Ulang
(Y)

Kualitas Pelayanan
(X2)

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran
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Experiential Marketing
(X1)






Sense
Feel
Think
Act
Relate

Niat Beli Ulang
(Y)


Kualitas Pelayanan
(X2)










Efficiency
Reliabillity
Fulfillment
Privacy
Responsiveness
Compensation
Contact



Niat
Transaksional
Niat
Referensial
Niat
Eksploratif

Gambar 2.4
Paradigma Penelitian

2.8 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotess
penelitian sebagai berikut:
1. Experiential Marketing berpengaruh terhadap Niat Beli Ulang pada
aplikasi jual beli Shopee.
2. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Niat Beli Ulang pada aplikasi
jual beli Shopee.
3. Experiential Marketing dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Niat
Beli Ulang pada aplikasi jual beli Shopee.

