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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Semakin lengkap daya tarik wisata Kota Bandung dengan segala 

ketersediaan wisata tirta, wisata kuliner dan wisata pendidikan. Dalam hal daya 

tarik wisata Bandung kini menjadi fokus pariwisata alam yang banyak diminati 

wisatawan. Wisata sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang banyak 

dilakukan saat mengisi waktu liburan atau mengisi waktu senggang.  

Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata adalah salah satu 

strategi yang dipakai oleh pemerintah kota Bandung untuk mempromosikan 

wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui 

penjualan barang dan jasa kepada wisatawan, baik itu wisatawan domestik 

maupun wisatawan mancanegara. Fasilitas yang mendukung kelancaran suatu 

objek wisata yaitu hotel, usaha perjalanan wisata, juga restauran. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya hotel-hotel, usaha perjalanan wisata serta restauran-

restauran yang cukup berpotensi di Bandung. Dalam melakukan perjalanan wisata 

tiga faktor tersebut sangat berkaitan erat. Perjalan wisata tidak terlepas dari 

kebutuhan akomodasi atau perhotelan, serta kebutuhan makan dan minum.  

 

Tabel 1.1 

Persentase Pertumbuhan Restoran Skala Besar dan Kecil Di Bandung Tahun 

2010 – 2014 

Tahun Pertumbuhan (%) 

2010 9,22 % 

2011 11,40 % 

2012 14,93 % 

2013 15,37 % 

2014 17,09% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung Tahun 2014 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pertumbuhan restoran di Bandung pada tahun 

2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam hal 

ini terlihat bahwa progress kemajuan dunia pariwisata khususnya dunia wisata 

semakin baik.   

Sebuah kedai atau warung nasi dengan pengaturan yang baik akan ramai 

dikunjungi setiap saat. Pengaturan suasana kedai yang dapat membuat konsumen 

nyaman, penawaran berbagai macam produk dan harga mempengaruhi konsumen 

untuk datang dan membeli makanan dan atau minuman di dalam kedai. konsumen 

yang sering berkunjung memperlihatkan loyalitas yang dirasakan oleh konsumen. 

Berikut ini jumlah warung nasi sunda di Kota Bandung yang dinilai murah 

dan memiliki tempat yang memadai.  

 

Tabel 1.2 

Warung Nasi/Rumah Makan Sunda di Kota Bandung 

No Nama Warung Nasi Alamat 

1 Warung Bu Eha Jl Cihapit 

2 Nasi Bancakan Jl. Trunojoyo dan Jl Ir. H Juanda 

3 Warung nasi ampere Jl. Sukarno Hatta, dan 9 cabang lainnya 

4 Rumah makan Ponyo Jl. Cinunuk 

5 Warung nasi Ibu Imas  Jl. Balonggede 

6 Restoran sindang reret Jl Surapati, jl raya lembang 

7 Rumah makan Sambara Jl. Trunojoyo 

8 Alas daun Jl Citarum 

Sumber: tempatwisatadibandung.info 

 

 Berdasarkan tabel di atas adalah sebagian kecil dari jumlah warung nasi 

dan restoran di Bandug. Kosumen dapat memilih layanan yang diberikan mulai 

kelas warung sampai rumah makan/restoran, dan umumnya harga yang 

ditawarkan tidak terlalu jauh antara warung nasi dengan rumah makan. Sehingga 

menimbulkan persaingan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. 
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Salah satu warung nasi khas Sunda yang ada di Kota Bandung yaitu  

Warung Nasi Ibu Imas. Berawal dari usaha warung nasi sederhana di Terminal 

Kebon Kalapa Bandung pada 1997, warung ini sempat pindah ke sekitar Jalan 

Pungkur pada 2011 karena terminal mengalami perombakan. Warung nasi Ibu 

Imas dalam perjalannnya menghadapi persaingan yang ketat diantara warung nasi 

sejenis di  sekitar lokasi, bahkan berdekatan dengan Warung Nasi Ampera yang 

merupakan warung nasi yang memiliki nama besar dan memiliki beberapa cabang 

di Kota Bandung maupun di kota lainnya.  

Saat ini Warung Nasi Ibu Imas menempati lokasi di jalan Balong Gede,. 

Walaupun tidak memiliki lahan parkir, dan atap yang cukup pendek sehingga 

panasnya ruangan terasa, omzet Warung Nasi Ibu Imas semakin lama semakin 

semakin tinggi. Omzetnya saat ini bisa mencapai Rp 40 juta per hari dengan 

menghabiskan 350 ekor ayam. Sementara pada hari libur, warung nasi ini bisa 

memasak hingga 800 ekor ayam. Warung Nasi Ibu Imas kini membuka tiga 

cabang baru dengan lokasi yang masih berdekatan.  

Pembukaan cabang yang lokasinya berdekatan ini memiliki bangunan 

yang tidak jauh berbeda dengan lainnya. Bagi sebagian besar konsumen yang 

tinggal jauh dari wilayah jalan Balong Gede cukup menjadi kendala apabila 

sengaja hanya untuk mengunjunginya. Selain karena akses yang sering macet 

hingga membuat konsumen merasakan capek, kurang menikmati makanannya 

karena rasa lapar yang sudah lewat, kurangnya lahan parkir pun menambah 

konsumen  merasa tindak nyaman karena harus memarkirkan kendaraannya cukup 

jauh dari lokasi. Untuk mengetahui permasalahan tersebut saya melakukan survey 

awal yang disebarkan pada 30 responden, hasil survey awal dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 

Hasil Survey Awal 

No Pertanyaan Setuju Setuju  Tidak setuju 

1 Anda menikmatinya apabila 

akses Warung Nasi Ibu Imas 

jauh dari tempat anda 

20% 20% 60% 

2 Anda mengalami pelayanan 

yang lama pada saat 

melakukan pemesanan 

makanan di Warung Nasi Ibu 

Imas 

50% 20% 30% 

3 Anda menikmatinya apabila 

suasana di dalam ruangan 

Warung Nasi Ibu Imas panas 

karena kurangnya ventilasi.  

10% 20% 70% 

 

  Hasil survey awal pada tabel 1.3 menunjukkan konsumen tidak 

menikmatinya apabila akses lokasi dirasakan jauh, mengalami pelayanan pesanan 

yang lama dan kurang menikmati apabila suasana ruangan yang panas.  

Dengan demikian strategi pemasaran yang perlu di lakukan oleh Warung 

Nasi Ibu Imas adalah fokus pada konsumen dengan memberikan pengalaman 

yang menyenangkan (experiential marketing). Strategi tersebut perlu dilakukan 

oleh Warung Nasi Ibu Imas untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan 

mengesankan pada setiap konsumenya sehingga setiap konsumen merasa puas 

dan mendorong terjadinya loyalitas pelanggan. Fokus terhadap konsumen dapat 

dilakukan dengan memonitor pengalaman atau experience yang dirasakan dari 

kontak tersebut (Gentille, Spiller dan Noci, 2007:5). Dalam pendekatan ini, 

pemasar menciptakan produk atau jasa dengan menyentuh panca indera 

konsumen, menyentuh hati dan merangsang pikiran konsumen. Jika produk dapat 

menyentuh nilai emosional pengunjung secara positif maka dapat menjadi 

memorable experience antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan demikian, 

konsumen akan merasa terkesan dan pengalaman selama menikmati produk 
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perusahaan ini akan tertanam dalam benak mereka. Sehingga nantinya konsumen 

tidak hanya akan loyal tapi juga menyebarkan informasi mengenai produk 

perusahaan secara word of mouth. (Nehemia : 2010 ). 

Layanan yang diberikan Warung Nasi Ibu Imas masih belum maksimal. 

Dilihat dalam segi sense, sirkulasi udara dapat dirasakan secara langsung pada 

bagian ruang dalam yang terasa pengap karena sirkulasi udara yang kurang. 

Dalam segi feel, Warung Nasi Ibu Imas tidak memberikan penawaran terhadap 

produknya kepada pelanggan. Dalam segi think, Warung Nasi Ibu Imas kurang 

menunjukan kesan berbeda dengan warung nasi sejenis, sehingga konsumen tidak 

perlu evaluasi ulang. Dalam segi act, Warung Nsi Ibu Imas tidak member kesan 

bangga setelah melakukan kunjungan. Sedangkan dalam segi relate, di Warung 

Nasi Ibu Imas ini kurang pertalian antara manajemen dengan konsumen untuk 

meningkatkan citra usahanya. 

Berdasarkan masalah tersebut dengan upaya memperbaiki segala 

kekurangan dan menerima keluhan-keluhan yang konsumen utarakan, maka 

loyalitas pelanggan dikhawatikan menurun dengan tidak melakukan pembelian 

ulang, konsumen akan beralih kepada warung nasi pesaing, serta tidak ada 

keinginan dari konsumen untuk merekomendasikan produk kepada teman atau 

keluarga lainnya. 

Dengan demikian hal ini menjadi pertimbangan yang mendasar bagi 

perusahaan untuk mengetahui bagaimana experiental marketing yang dapat 

memberikan tingkat loyalitas konsumen, maka perlu adanya pengukuran yang 

pada akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Hal ini merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk menjadikan judul penelitian 

ini yaitu : “Pengaruh Experiental Marketing Terhadap Loyalitas pelanggan 

Warung Nasi Ibu Imas Bandung” 

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang penelitian maka yang 

menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai experiential marketing pada 

Warung Nasi Ibu Imas?  

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai loyalitas pelanggan pada Warung 

Nasi Ibu Imas?  

3. Seberapa besar pengaruh experiential marketing produk terhadap loyalitas 

pelanggan di Warung Nasi Ibu Imas?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tanggapan experiential marketing Warung Nasi Ibu Imas . 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai loyalitas pelanggan pada 

Warung Nasi Ibu Imas . 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh experiential marketing produk 

terhadap loyalitas pelanggan di Warung Nasi Ibu Imas . 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi 

berbagai pihak seperti berikut ini : 

1. Bagi Warung Nasi Ibu Imas  

Dapat digunakan sebagai bahan masukan sehingga pihak Warung Nasi Ibu 

Imas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor dalam bauran 

pemasaran yang menyebabkan loyalitas pelanggan tinggi. 

2. Bagi penulis 

Penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang faktor-faktor dari bauran 

pemasaran yang menyebabkan loyalitas pelanggan semakin meningkat. 

3. Bagi para pembaca 

Bagi para pembaca khususnya rekan-rekan mahasiswa, semoga hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya 

dengan masalah yang sama. 

 


